คํานํา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั ทํารายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปี งบประมาณ 2552 เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลลัพธ์ ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงปี งบประมาณทีผ่ ่านมาได้มกี ารพัฒนางานตามมาตรฐานคุณภาพ 5 ด้าน ได้แก่
มาตรฐานคุณภาพด้านการบริหาร มาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษา มาตรฐานคุณภาพด้านการวิจยั มาตรฐานคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการและมาตรฐานคุณภาพด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม โดยได้มกี ารรวบรวมข้อมูล
จากผลการดําเนินงานจากภาควิชาและหน่วยงานมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ และประเมินผล พร้อมทัง้ จัดทําสรุปผลการดําเนิน
งานและจัดเอกสารหลักฐานประกอบ ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ/มาตรฐานคุณภาพในแต่ละด้านทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) กําหนด
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ทําให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ทราบสถานการณ์รวมทัง้ จุดอ่อน
จุดแข็งและโอกาสพัฒนา เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและวางแผนในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ในด้าน
ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับทีด่ ี และสามารถเป็ นต้นแบบ
ให้แก่หน่วยงานในเครือข่ายสถาบันการศึกษาทางสาธารณสุขต่อไปได้อย่างดี
คณะผูจ้ ดั ทํารายงานการประเมินตนเอง ขอขอบพระคุณทุกภาควิชา/ทุกหน่วยงาน และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องที่
ให้ความร่วมมือและให้คาํ แนะนําปรึกษา รวมทัง้ ช่วยรวบรวมข้อมูล พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ จึงทําให้รายงานฉบับนี้มี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ คณะผูจ้ ดั ทํารายงานดังกล่าวจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับหน่ วยงาน
1.1. ประวัติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2491 โดยการริเริม่ ของแพทย์ไทย ทีไ่ ด้
ศึกษาวิชาการด้านสาธารณสุขจากต่างประเทศ โดยได้รบั ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระบรมราชชนก จํานวน 2 ท่าน คือ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรหมมาส และศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ ์ แดงสว่าง ไปศึกษาวิชาสาธารณสุขทีม่ หาวิทยาลัย
จอร์นฮอปกินส์ ซึง่ บุคคล 2 ท่านนี้มคี วามสําคัญต่อการศึกษาวิชาสาธารณสุขอย่างยิง่ คือ การก่อสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2491 ได้มพี ระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
65 ตอนที่ 31 วันที่ 1 มิถุนายน 2491 จัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์กเ็ ป็ นหน่วยงานหนึ่งทีร่ วมอยู่ดว้ ย จึงถือเป็ นการดําเนินการของคณะสาธารณสุขศาสตร์อย่างเป็ นทางการ และ
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รบั พระราชทานนามเปลีย่ นชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2491 ได้มพี ระราชกฤษฎีกาพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 65 ตอนที่ 61 วันที่ 19 ตุลาคม 2491
ได้จดั ตัง้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงถือเป็ นวันสถาปนาคณะฯ อย่างเป็ นทางการ และได้มกี ารเปิ ดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยอาศัยห้องปฏิบตั กิ าร Bacteriology ซึง่ อยู่ชนั ้ ล่างด้านตะวันออกของ ศาลาปาโถโลยี ของแผนกพยาธิวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช เป็ นสถานทีเ่ รียน และเมื่อมีหลักสูตรเพิม่ ขึน้ ระหว่างปี การศึกษา 2493-2494 คณะฯ ได้ยา้ ยไปเรียนทีช่ นั ้
3 ตึกพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และยังใช้อาคารของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์เป็ นสถานทีเ่ รียนอีกแห่งหนึ่ง
ในปี 2496 พลตรีวบิ ลู ชีพ บุญหลง ได้เป็ นผูแ้ ทนในการเจรจาขอใช้ทด่ี นิ ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณถนนราชวิถี
ั บนั เพื่อก่อสร้างอาคาร 1 ของคณะฯ ขึน้ โดยมี ศาสตราจารย์หม่อมหลวงโสภิต นพวงศ์ ดํารงตําแหน่ง
ซึง่ เป็ นสถานทีต่ งั ้ ปจจุ
หัวหน้าภาควิชาสุขาภิบาล เป็ นผูอ้ อกแบบ โดยใช้ตน้ แบบจากอาคารของมหาวิทยาลัยจอร์นฮอปกินส์ ซึง่ ปจั จุบนั คณะฯ มีพน้ื ทีใ่ ช้
สอย ได้แก่ อาคาร 1 (ปจั จุบนั กําลังก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อทดแทน) อาคาร 2-6 หอประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 7 (อาคาร
อเนกประสงค์ พืน้ ทีร่ ่วม 3 คณะฯ) และอาคารสหวิทยาคารเพื่อการพัฒนาอนามัยชนบท อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
การแบ่งส่วนงาน เป็ นภาควิชา 13 ภาควิชา และ 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. ภาควิชาจุลชีววิทยา
2. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
3. ภาควิชาชีวสถิติ
4. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
5. ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
6. ภาควิชาโภชนวิทยา
7. ภาควิชาระบาดวิทยา
8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
9. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
10. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
11. ภาควิชาอนามัยครอบครัว
12. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13. สถานฝึกอบรมและวิจยั อนามัยชนบท (ปี งบประมาณ 2553 เปลีย่ นเป็ นภาควิชาอนามัยชุมชน)
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หน่ วยงานสนับสนุน 3 หน่ วยงาน
1. สํานักงานคณบดี
2. สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
3. สํานักงานปฏิบตั กิ ารกลาง
ปจั จุบนั คณะสาธารณสุขศาสตร์มหี ลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ หมด 24 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี
3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร และในปี การศึกษา 2552 จะเปิ ดหลักสูตรนานาชาติ
อีก 2 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี (สบ.นานาชาติ) และ วท.ม. สาขาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ)
1.2 โครงสร้างและการบริหารงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการแบ่งโครงสร้างส่วนงานต่างๆ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดแบ่งส่วนงานเป็ นระดับภาควิชา
12 ภาควิชา และหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาอีก 1 หน่วยงาน คือ สถานฝึกอบรมและวิจยั อนามัยชนบท และหน่วยงานสนับสนุน
อีก 1 หน่วยงานคือ สํานักงานคณบดี นอกจากนี้ มีการจัดแบ่งส่วนงานเป็ นภายในเพื่อทําหน้าทีส่ นับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การวิจยั และการบริการวิชาการอีก 2 สํานักงาน โดยมีหน่วยงานย่อย 13 หน่วยงาน ดังแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานตาม
แผนภูมกิ ารแบ่งส่วนงาน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
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4

1.3 อัตรากําลัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์มบี ุคลากรทุกสายงาน รวมทัง้ หมด 310 คน จําแนกเป็ นบุคลากร สายวิชาการ จํานวน 157 คน
(ข้าราชการ 97 คน/พนักงานมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุ น 60 คน) เป็ นวุฒปิ ริญญาเอก จํานวน 105 คน ปริญญาโท 50 คน โดย
จําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 66 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 49 คน และ
อาจารย์ 41 คน และบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ จํานวน 153 คน (ข้าราชการ 49 คน/พนักงานมหาวิทยาลัย 25 คน (เงิน
อุดหนุน 122 คน เงินรายได้คณะฯ 6 คน) ลูกจ้างประจํา 53 คน (เงินงบประมาณแผ่นดิน 47 คน เงินรายได้คณะฯ 6 คน) ลูกจ้าง
ชัวคราว
่
9 คน (เงินงบประมาณแผ่นดิน 1 คน เงินรายได้คณะฯ 8 คน) และเงินรายได้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย จํานวน 11 คน ซึ่งใน
ปจั จุบนั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ประจํา รวมทัง้ หมด 155 คน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1-2 ดังนี้
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7

6

11

9

6

10

5

7

6

7

9

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ภาควิชาปรสิตวิทยา

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ภาควิชาโภชนวิทยา

ภาควิชาระบาดวิทยา

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร

ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

หมายเหตุ

8

ภาควิชาชีวสถิติ

60

2

4

6

6

5

3

5

5

5

5

5

6

3

-

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

157

11

11

12

13

10

13

11

15

15

11

12

14

9

รวม

7

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

5

42

4

0

0

3

1

1

1

2

1

2

2

1

0

24

ขาราชการ
สาย
สาย
บริหารงาน
วิชาชีพ
(สาย ข) ทั่วไป(สาย ค)

9

1

1

1

1

2

3

47

5

1

2

1

1

1

1

1

2

1

3

28

ลูกจางประจํา

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ลูกจาง
ชั่วคราว

6

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

พนักงานมหาวิทยาลัย
สาย
สาย
วิชาชีพ บริหารงาน
(สาย ข) ทั่วไป(สาย
ค)

เงินรายไดคณะฯ

สายสนับสนุนวิชาการ ข/ค

** ลูกจางประจํา เงินงบประมาณแผนดิน ชื่อ-สกุล/เลขที่ตําแหนงอยูในสํานักงานคณบดี แตไปปฏิบัติงานประจําในแตละภาควิชา

16

1

1

1

1

2

1

1

8

พนักงานมหาวิทยาลัย
สาย
สาย
บริหารงาน
วิชาชีพ
(สาย ข) ทั่วไป(สาย ค)

เงินงบประมาณแผนดิน

* ขอยืมตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมาปฏิบัติงานในภาควิชาโภชนวิทยา จํานวน 1 อัตรา

97

6

ภาควิชาจุลชีววิทยา

รวม

-

ขาราชการ

สํานักงานคณบดี

หนวยงาน/ภาควิชา

สายวิชาการ (ก)

6

6

ลูกจางประจํา

8

0

8

ลูกจาง
ชั่วคราว

11

1

2

1

1

2

1

2

1

0

เงินรายได
บัณฑิต
วิทยาลัย
(พนักงาน
มหาวิทยาลัย/
ลูกจางประจํา
และชั่วคราว)

ตารางที่ 1 สรุปจํานวนบุคลากรสายวิ ชาการและสายสนับสนุนวิ ชาการทัง้ หมด จําแนกเป็ น ข้าราชการ พนักงานมหาวิ ทยาลัย (เงิ นอุดหนุน/รายได้คณะฯ และรายได้
บัณฑิ ตวิทยาลัย)

153

11

3

3

6

4

5

4

4

3

5

4

5

7

89

รวม

310

22

14

15

19

14

18

15

19

18

16

16

19

16

89

รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ลําดับ

รวม

ผ.ศ.

ร.ศ.

ศ.

โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก

อ.
รวม

ผ.ศ.

ร.ศ.

7

ศ.

1
1
1
1
3
1
1
2
2
13

-

-

โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก

อ.

พนักงานมหาวิ ทยาลัย

- - 1 1 1 2 - 1
6 - - - 1 1
1 - 1 - 4 2 - 8 3 1 1 - 1 - 1 1 - 4 - 7 - 2 - 2 - 1 2 - - 3 - 6 1 3 - - - 2 - 6 - 3 - - 11 - 1 - 1 - 2 - 2* 2 3 - 9 - 3 1 1 2 1 - - 2 1 - 6 2 2 - - 1
- - 1 5 2 2 - - 10 - 1 - 1 - - 2 - 1 2 - 5 2 1 - 2 1 - 1 - 1 4 - 7 1 1 - 3 - 1 - 2 2 1 - 6 - 2 1 1 - - - 3 1 3 - 7 1 1 - - - - 3 1 2 3 - 9 1 - 1 - 5 7 12 21 18 33 - 1 97 11 18 4 12 2
หมายเหตุ * ขอยืมตัวข้าราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยมาปฏิบตั งิ านภาควิชาโภชนวิทยา จํานวน 1 อัตรา

จุลชีววิทยา
ชีวสถิติ
บริหารงานสาธารณสุข
ปรสิตวิทยา
การพยาบาลสาธารณสุข
โภชนวิทยา
ระบาดวิทยา
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
วิศวกรรมสุขาภิบาล
อนามัยครอบครัว
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถานฝึกอบรมและวิจยั ฯ

ภาควิชา

ข้าราชการ

ตารางที่ 2 สรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการทัง้ หมด จําแนกเป็ นข้าราชการ พนักงานมหาวิ ทยาลัย (เงิ นอุดหนุน/เงิ นบัณฑิ ตวิทยาลัย)

3
6
5
5
5
5
5
3
5
6
6
4
2
60

9
14
12
11
15
15
11
13
10
13
12
11
11
157

รวม
รวม ทัง้ หมด

8

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั -รายจ่ายจริงจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ปี งบประมาณ 2552 จําแนกตามหมวดรายจ่าย
ปี งบประมาณ 2552 (บาท)
เงิ นงบประมาณ
จ่ายจริง (2)
เงิ นรายได้คณะฯ
จ่ายจริง (4)
รวมงบประมาณที่ รวมจ่ายจริงทัง้ หมด (2)+(4)
หมวดรายจ่าย
แผ่นดิ นที่ได้รบั
ที่ได้รบั (3)
ได้รบั ทัง้ หมด (1)
(1)
+(3)
จํานวนเงิ น
ร้อยละ
จํานวนเงิ น
ร้อยละ
จํานวนเงิ น
ร้อยละ
1. งบบุคลากร
89,731,800.00
119,492,163.18 -33.17
3,769,100.00
3,387,782.27 10.12
93,500,900.00
122,879,945.45 -31.42
- เงินเดือน
81,334,300.00
112,145,863.63 -37.88
1,393,900.00
1,006,416.00
27.8
82,728,200.00
113,152,279.63 -36.78
- ค่าจ้างประจํา
8,011,500.00
7,198,986.00
10.14
1,564,100.00
1,230,360.00 21.34
9,575,600.00
8,429,346.00 11.97
- ค่าจ้างชัวคราว
่
386,000.00
147,313.55
61.84
811,100.00
1,151,006.27 -41.91
1,197,100.00
1,298,319.82
-8.46
2. งบดําเนิ นการ
15,170,700.00
19,729,378.81 -30.05
28,000,900
26,932,715.70
3.81
43,171,600.00
46,662,094.51
-8.09
- ค่าตอบแทน
332,500.00
2,098,548.18 -531.14
3,900,600.00
10,826,454.36 -177.56
4,233,100.00
12,925,002.54 -205.33
- ค่าใช้สอย
484,900.00
3,939,215.83 -712.38
5,970,800.00
5,822,897.45
2.48
6,455,700.00
9,762,113.28 -51.22
- ค่าวัสดุ
6,053,300.00
2,391,614.80
60.49
3,347,200.00
2,343,152.69
30
9,400,500.00
4,734,767.49 49.63
- ค่าสาธารณูปโภค
8,300,000.00
11,300,000.00 -36.14
1,250,000.00
745,389.03 40.37
9,550,000.00
12,045,389.03 -26.13
- เงินอุดหนุน
0
13,382,300.00
7,194,822.17 46.24
13,382,300.00
7,194,822.17 46.24
- รายจ่ายอื่นๆ
0
150,000.00
100
150,000.00 100
3. งบลงทุน
32,906,600.00
32,906,600.00
0
19,800,000.00
23,540,825.90 -18.89
52,706,600.00
56,447,425.90
-7.1
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
25,000,000.00
25,000,000.00
0
500,000.00
493,855.20
1.23
25,500,000.00
25,493,855.20
0.02
- ค่าทีด่ นิ และ
สิง่ ก่อสร้าง
7,906,600.00
7,906,600.00
0
19,300,000.00
23,046,970.70 -19.41
27,206,600.00
30,953,570.70 -13.77
รวมทัง้ สิ้ น
137,809,100.00
172,128,141.99
-24.9
51,570,000.00
53,861,323.87
-4.44
189,379,100.00
225,989,465.86 -19.33

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้คณะ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โดยในปี งบประมาณ
2552 งบประมาณทีใ่ ช้ทงั ้ หมด 189,379,100บาท (เงินประมาณแผ่นดิน 137,809,100 บาท และเงินรายได้คณะ 51,570,000 บาท) คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 72.77 : 27.23 มีการใช้จา่ ย
จริง 225,989,465.86 บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.33 จากงบประมาณทีไ่ ด้รบั ดังตาราง ดังนี้

1.4 งบประมาณ

89,100.00

70,000.00

59,615,422.34

56,388,900.00

1,421,155.38
28,000,000.00

6,318,900.00

- รายได้อ่นื ๆ

1,274,871.66

591,608.00

28,000,000.00

1,000,000.00

- ดอกผลและเงินผลประโยชน์จากการลงทุน

เงินรายได้จากการบริหารงานคงเหลือ (สะสม)
สมทบ
รวม

1,000,000.00

- ค่าชดเชย ค่าปรับและค่าส่วนลด

สุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ

- ค่ารักษาพยาบาล ตรวจชันสูตร ส่งเสริม

11,742,277.30

6,500,000.00

- ค่าบริการทางวิชาการ

16,496,410.00

13,500,000.00

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

31,615,422.34

รายได้จริง

28,388,900.00

ประมาณการ

รายได้จากการบริหารงาน

แหล่งที่มา

28,000,000.00

1,424,000.00

1,266,500.00

585,000.00

88,000.00

10,600,000.00

15,976,000.00

29,939,500.00

ประมาณการ

28,000,000.00

5,698,276.89

4,016,869.73

853,466.20

119,980.00

11,620,472.07

11,149,530.00

33,458,594.89

รายได้จริง

ปี งบประมาณ 2552

1,843,172.55

4,277,121.51

2,741,998.07

261,858.20

30,880.00

5,346,880.00
121,805.23

1,843,172.55

จํานวนเงิ น

2551

9

0
3.09

300.96

5.12

44.26

1.04
34.66

32.41

5.83

ร้อยละ

รายรับเพิ่ม/ลดจากปี งบประมาณ

57,939,500.00
61,458,594.89
หมายเหตุ เงินงบประมาณรายได้คณะฯ ไม่ได้รวมรายได้ของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม (OPHETS) และรายได้หลักสูตรทีอ่ ยูบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย

2

1

ลําดับที่

ปี งบประมาณ 2551

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริงปี งบประมาณ 2551 และปี งบประมาณ 2552

1.5 แผนกลยุทธ์
ในปี งบประมาณ 2552 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดาํ เนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 2550-2554 และใน
ปี งบประมาณดังกล่าว คณะได้มกี ารดําเนินงานตามแผนเดิมไปพลางก่อน และในปลายปี งบประมาณ 2551 ต่อเนื่องถึง
ปี งบประมาณ 2552 คณะฯ ได้มกี ารนําผลการประเมินการเยีย่ มสํารวจตามระบบคุณภาพร การประเมินผลการดําเนินงานประจําปี
ั ยสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร การสํารวจความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ของคณะการวิเคราะห็
การวิเคราะห์ปจจั
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและของรัฐบาล
เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ คณะฯ ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อระดมความคิดเห็นของประชาคม และมีคณะกรรมการกลุ่มย่อยและ
การประชุมกลุม่ ใหญ่ทบทวนแผนงาน/โครงการ และครัง้ ล่าสุดได้มกี ารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะใหม่ เพื่อให้สนองนโยบาย
และวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่ง 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานของคณะต่อไป
ดังนี้
ปณิ ธาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็ นสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าทีใ่ ห้การศึกษา ค้นคว้า วิจยั และบริการวิชาการด้านสาธารณสุข
เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม มุ่งส่งเสริมวิชาการชัน้ สูง และเทคโนโลยีต่างๆ ทางสาธารณสุข และรักษามาตรฐานเพื่อคง
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ รวมทัง้ แสวงหา ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ และผลิตนักสาธารณสุขให้มคี วามรู้ ความสามารถ มีความคิด
สร้างสรรค์ เป็ นผูน้ ําทางวิชาการและมีจริยธรรม
วิ สยั ทัศน์
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมภิ าคเอเชีย
ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของมวลมนุษยชาติ

พันธกิ จ
1. จัดการศึกษาด้านสาธารณสุขทุกระดับ
2. ดําเนินการวิจยั ด้านสาธารณสุข
3. บริการวิชาการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพือ่ สังคมสุขภาวะ
4. ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (บริหารจัดการทีด่ อี ย่างมีคุณธรรม)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มกี ารปรับปรุงยุทธศาสตร์ของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ ในปีงบประมาณ 2552 ทางคณะฯ ได้มกี ารดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 33 โครงการ จําแนกเป็ น โครงการต่อเนื่อง 14 โครงการ และโครงการ
เชิงรุก 19 โครงการ รวมทัง้ มีการกําหนดเป้าประสงค์และตัวชีว้ ดั ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดงั นี้ดงั นี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพสาธารณสุข และสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล มี
คุณธรรมและมีจติ สํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
แผนงานพัฒนาหลักสูตร/โครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
(1) โครงการพัฒนาหลักสูตร
1.1 เปิ ดสอนหลักสูตรใหม่
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1.1.1 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
- สาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข
- สาขาชีวสถิติ
1.1.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
- สาขาอนามัยครอบครัว
- สาขาอนามัยสิง่ แวดล้อม
สาขาอาชีวอนามัย
1.2 ปรับปรุงหลักสูตร
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยและนานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิค (สาธารณสุขศาสตร์)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม (นานาชาติ)
(2) โครงการบูรณาการองค์ความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
(3) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ
(4) โครงการสร้างเสริมคุณธรรมให้กบั นักศึกษา
โครงการเชิ งรุก
(5) โครงการจัดทํามาตรฐานการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
(6) โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
(7) โครงการเตรียมเปิ ดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาเขตอํานาจเจริญ
(8) โครงการจัดตัง้ หน่วยการจัดการความรู้
(9) โครงการพัฒนาสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์
(10) โครงการสํารวจภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2. การสร้างผลงานวิจยั เชิงบูรณาการทีม่ คี ุณภาพ ชีน้ ําสังคม และเผยแพร่ในระดับสากล
ตัวชี้วดั
2.1 จํานวนบทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ระดับชาติ 0.29 เรื่อง/คน/ปี และ
นานาชาติ 0.41 เรื่อง/คน/ปี = 0.7 เรื่อง/คน/ปี )
2.2 จํานวนเรื่อง/ครัง้ ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (125 เรือ่ ง/230 ครัง้ )
2.3 จํานวนผลงานทีน่ ําไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ (5 เรื่อง/ปี )
แผนงานพัฒนางานวิ จยั และผลงานทางวิ ชาการ/โครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
(1) โครงการสร้างระบบสนับสนุนการวิจยั และเพิม่ ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารแบบครบวงจร
(2) โครงการพัฒนาวารสารสมาพันธ์สถาบันการศึกษาสาธารณสุข (วารสารนานาชาติ)
โครงการเชิ งรุก
(3) โครงการพัฒนาการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล (Research Centre : Health
Economics and Evaluation)
(4) โครงการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในการศึกษาวิจยั
(5) โครงการจัดตัง้ ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการความเสีย่ ง
(6) โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขนานาชาติ (SEAPHEIN, APACPH,
WHOcc&ce)
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3. การบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมทีม่ คี ุณภาพมาตรฐานสากล
แผนงานพัฒนาคุณภาพบริการวิ ชาการ/โครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
(1) โครงการสร้างเสริมการพัฒนาความร่วมมือจากเครือข่ายงานบริการวิชาการ
(2) โครงการจัดตัง้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุขและพัฒนาวิชาชีพสูจ่ งั หวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
(3) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
โครงการเชิ งรุก
(4) โครงการก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์
(5) โครงการจัดตัง้ หน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์
4. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
แผนงานพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทํางาน/โครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
(1) โครงการสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
(2) โครงการพัฒนางานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
โครงการเชิ งรุก
(4) โครงการจัดระบบ One Stop Service/International Student Center
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูก่ ารเป็ นสากล
(6) โครงการปรับรูปแบบการทํางานเป็ นกลุ่มภารกิจ (Cluster)
(7) โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็ นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ สอส. ระยะที่ 2 (ปี 2551-2554)
(8) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับของคณะฯ และโครงการเตรียมผูบ้ ริหาร
(10) โครงการปรับโครงสร้างสํานักงานคณบดี
(11) โครงการจัดทํา Performance Agreement ระดับภาควิชา/หน่วยงาน/บุคคล
(12) โครงการรณรงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
และประมาณต้นปี งบประมาณ 2551 - กลางปี งบประมาณ 2552 ทางคณะฯ ได้มกี ารปรับยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ จะเริม่ ใช้ในปี งบประมาณ 2553 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจยั และการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
เป้ าประสงค์
1.1 เพิม่ บทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร์ในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ
1.2 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจยั ในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในสังคม
ประเทศไทยและนานาชาติ
ตัวชี้วดั
1.1.1 จํานวนบทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ปี 2553 เฉลีย่ 0.8 เรื่อง/คน/ปี และปี 2554-2555 เฉลีย่
1 เรื่อง/คน/ปี)
1.1.2 ร้อยละของดัชนีการอ้างอิงทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณทีผ่ ่านมา (ร้อยละ 10 ต่อปี )
1.1.3 จํานวนงานวิจยั ทีจ่ ดทรัพย์สนิ ทางปญั หา (1 ชิน้ งาน/ปี )
1.1.4 ร้อยละผลงานวิจยั ทีน่ ําไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ (ร้อยละ 10 ของผลงานวิจยั )
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1.2.1 จํานวนโครงการงความร่วมมือทางวิชาการ/วิจยั ระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ (5
โครงการ/ปี )
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาวิชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่านเครือข่ายทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
เป้ าประสงค์
2.1 สร้างความสามารถการแข็งขันให้สงู ขึน้ โดยใช้กลไกตลาด
2.2 แสวงหาทุนวิจยั และทุนสนับสนุนวิชาการเพิม่ ขึน้
2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ตัวชี้วดั
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (ไม่ต่าํ กว่าระดับ 4 ต่อ 5 คะแนน)
2.1.2 อัตราการได้งานของบัณฑิต (ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย)
2.1.3 แสวงหาทุนวิจยั และทุนสนับสนุนวิชาการเพิม่ ขึน้
2.2.1 อัตราส่วนระหว่างทุนสนับสนุนทีไ่ ด้รบั ต่อแหล่งทุนทีเ่ สนอขอ (1:2)
2.2.2 ร้อยละของงบประมาณทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานภายนอก เมือ่ เทียบกับปี งบประมาณทีผ่ ่านมา (ร้อยละ 50)
2.3.1 ร้อยละการรับรูข้ องประชาคมในคณะฯ (ร้อยละ 80)
2.3.2 ร้อยละจํานวนเรื่องทีไ่ ด้รบั การประชาสัมพันธ์ในคณะฯ (ร้อยละ 80)
2.3.3 จํานวนเรื่อง/โครงการทีด่ าํ เนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในระดับประเทศ (ร้อยละ 20) และระดับนานาชาติ
(ร้อยละ 5)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจยั หลักสูตร ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการและบริการวิชาการ สูก่ าร
แข็งขันเชิงพาณิชย์
เป้ าประสงค์
3.1 ส่งเสริมให้มกี ารนําความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/การวิจยั สูก่ ารเรียนการสอน
3.2 สร้างบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มคี ุณภาพและเอกลักษณ์
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการวิชาการ
ตัวชี้วดั
3.1.1 จํานวนเอกสารคําสอน และตําราทีเ่ รียบเรียงจากผลงานวิชาการและวิจยั ของตนเองและนักคิดอื่น ๆ (เอกสารคํา
สอน 20 ชุด/ปี (ตํารา 10 เล่ม/ปี)
3.1.2 ร้อยละของงานวิจยั ทีน่ ําไปสูก่ ารเรียนการสอน เมื่อเทียบกับจํานวนงานวิจยั ทัง้ หมด (ร้อยละ 80)
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุกระดับ (ร้อยละ 80)
3.2.2 จํานวนรางวัลทีบ่ ณ
ั ฑิตได้รบั จากสังคม (10 รางวัล/ปี )
3.3.1 จํานวนฐานข้อมูลทีท่ นั สมัย (ทุกฐานข้อมูล)
3.3.2 จํานวนสารสนเทศทีผ่ บู้ ริหารนําไปใช้ในการบริหารและบริการวิชาการ (10 เรื่อง/ปี )
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เป้ าประสงค์
4.1 สร้างธรรมาภิบาลการบริหาร
4.2 ใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า
4.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของคณะฯ
4.4 เพิม่ ความคล่องตัวในการบริการ
ตัวชี้วดั
4.1.1 จํานวนเรื่องร้องเรียน (ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณทีผ่ ่านมา)
4.1.2 ร้อยละบุคลากรทีไ่ ด้รบั คําชมเชย (ร้อยละ 20)
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4.2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่ายรวม (ร้อยละ 95)
4.2.2 ร้อยละความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิต (ร้อยละ 85)
4.3.1 จํานวนชัวโมงต่
่
อบุคลากรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (20 ชม./คน)
4.4.1 ร้อยละความสําเร็จของหน่วยงานบริการในการลดระยะเวลาการให้บริการ (ร้อยละ 30)
1.6 ผลงานดีเด่นในรอบปี
(1) ด้านการศึกษา
1. เปิ ดสอนหลักสูตรใหม่ (วท.ม. สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ) ซึง่ เป็ นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล
และรับนักศึกษาเป็ นปีแรก และการเปิ ดรับนักศึกษาหลักสูตร สม. นานาชาติ รุ่นที่ 2 ตามความต้องการของผูเ้ รียน
(จากประเทศซูดาน)
2. คณะฯ ได้รบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดาํ เนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาเขตอํานาจเจริญ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้โอกาส
ทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษา การจัดการความรูใ้ ห้แก่ประชาชนในพืน้ ที่
3. คณะฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสํานักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ และมูลนิธแิ พทย์ชนบท เพื่อพัฒนา
หลักสูตรผูบ้ ริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จัดฝึกอบรมผูบ้ ริหาร จํานวน 231 คน และมีโครงการต่อเนื่องส่งผูบ้ ริหารเครือข่าย
บริการปฐมภูมเิ ข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยเริม่ จัดการเรียนการสอนตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552
3. หลักสูตรของคณะฯ ทุกหลักสูตรได้ให้ความสําคัญเรื่องกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลทีส่ อดคล้องกับ
หลักการศึกษาเน้นการเรียนรูเ้ ป็นศูนย์กลาง (Learning Centered Education) รวมทัง้ เน้นความเป็ นสหวิทยาการ การบูรณาการ
เรียนการสอน การใช้กลยุทธ์ของกระบวนการวิจยั เพื่อการสอน และการฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนาม
4. คณะฯ ได้มกี ารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลด้วย
โปรแกรม Web & Video Conferencing และมีรายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนทางห้องปฏิบตั กิ ารโดยใช้บทเรียน e-Lab
5. คณะฯ ได้จดั การฝึกปฏิบตั งิ านพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ หรือการฝึกภาคสนาม เป็ นส่วนสําคัญของกระบวนการ
เรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เริม่ ดําเนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2508 จนถึงปจั จุบนั ซึง่ การฝึกภาคสนามจะก่อให้เกิด
ความคิดรวบยอดของการสาธารณสุข เสริมสร้างทักษะการทํางานเป็ นทีมทัง้ ในแบบสหสาขาวิชา นักศึกษาจะได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
และชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการใช้ชมุ ชนเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยให้นกั ศึกษาชัน้ ปี
สุดท้ายทุกปี การศึกษา/หลักสูตรการออกฝึกภาคสนาม เพื่อสร้างการคิดวิเคราะห์ทเ่ี ป็ นระบบ ภาวะผูน้ ํา คุณธรรม และเจตนคติ
ทีด่ ตี ่อวิชาชีพสาธารณสุข โดยการไปฝึกปฏิบตั ภิ าคสนามในชุมชนจริงทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม สิง่ ทีน่ กั ศึกษาได้เรียนรู้
ได้ใช้ความรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ากสถานทีจ่ ริงแล้ว นักศึกษายังเกิดความเข้าใจถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานในการ
ปฏิบตั งิ านต่อไปเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแล้ว
6. คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือ - THAIPHEIN ,, WISCONSIN Univ. มหาวิทยาลัยเครือข่าย SEAPHEIN และ
APACPH ซึง่ ในปี งบประมาณ 2552 คณะฯ ได้มกี ารจัดประชาวิชาการ The 5th Annual SEAPHEIN Meeting ระหว่างวันที่ 1819 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ ในหัวข้อเรื่อง “Reducing health inequities through the strengthening of
systems and ICT applications in public health education and practice in PHC”
7. คณะฯ ได้มกี ารลงนาม MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ ในปี งบประมาณ 2552 ดังนี้
(1) เจรจาเกีย่ วกับเรื่อง Cooperative research and other forms of academic collaboration กับ University of
Massachusettes Lowell, School of Health and Environment Lowell, MA USA ประเทศ USA. ลงนามเมื่อวันที่ 5 มกราคม
2552
(2) เจรจาเกีย่ วกับเรื่อง Jointly develop activities to enhance their academic educational programs กับ
Faculty of Public Health, airlangga University ประเทศ Indonesia ลงนามเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552
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(3) เจรจาเกีย่ วกับเรื่อง To co-operate for the development of innovative expertise obtained by the integration
of health and engineering technology กับ Faculty of Engineering Kasetsart University ประเทศไทย ลงนามเมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2552
(4) เจรจาเกีย่ วกับเรื่อง To cooperate in launching the Bachelor of Public Health Programme at the Royal
Institute of Health Sciences, Royal Government of Bhutan กับ Ministry of Health and Royal Institute of Health
Science,Royal Government of Bhutan ประเทศ Bhutan ลงนามเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 255
(5) มีการแลกเปลีย่ นนักศึกษา –ปริญญาโทและเอก (ไต้หวัน ญีป่ ุน่ และสหรัฐอเมริกา)
9. คณะฯ มีความร่วมมือจัดการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา และระบบอาจารย์ทป่ี รึกษา (คณะกรรมการหลักสูตร โครงการ
Health Camp กิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า สมาคม มูลนิธิ และทุนการศึกษา)
10. คณะฯ มีการพัฒนาปจั จัยเอือ้ ต่อการเรียนการสอน (โครงการจัดการระบบขยะ Recycle โครงการ สอส. ระยะที่ 2
โครงการค่ายอาสาของนักศึกษา โครงการรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ โครงการต้านภัยเอดส์ ชมรมธรรมะสุขใจ กีฬา นันทนาการ ระบบ
Internet และ Wireless Access Point)
11. นักศึกษาของคณะฯ ได้รบั รางวัล
(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปญั หาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ทัวประเทศไทย
่
ในการแข่งขัน Fostat-Nestle Quiz Bowl 2009
12. ศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รบั รางวัล
(1) นายแพทย์ววิ ฒ
ั น์ โรจนพิทยากร ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อดีตผูอ้ าํ นวยการคนแรกศูนย์
้ปองกันและควบคุมโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข ผูร้ เิ ริม่ โครงการถุงยางอนามัย 100% ปจั จุบนั เป็ นผูแ้ ทนองค์การอนามัยโลก
ประจําประเทศมองโกเลีย ได้รบั รางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 2552 จากมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2) รางวัลชนะเลิศการประกวดอาหารว่างเพิม่ พลังงานเพื่อสุขภาพไทย ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินดั ดามาตุ
(3) รองศาสตราจารย์ฟองคํา ดิลกสกุลชัย ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรค
ติดเชือ้ ได้รบั รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2551 ประเภทบริหาร
(4) นางสาวเยาวลักษณ์ หาญวชิรพงศ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
อนามัยครอบครัว ได้รบั รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2551 ประเภทบริหาร
(5) รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจติ รสุคนธ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
อนามัยครอบครัว ได้รบั รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2551 ประเภทบริการ
(2) ด้านบริหาร
1. คณะฯ ได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการประจําคณะ โดยกําหนอให้ผแู้ ทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี
1 คน และจากภาควิชา 1 คน เป็ นคณะกรรมการประจําคณะโดยมีวาระ 2 ปี
2. คณบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล ได้รบั การคัดเลือกเป็ นศิษย์เก่าดีเด่น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre
กรุงเทพฯ
3. คณบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล ได้รบั การคัดเลือกเป็ น นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น
ประเภทผูบ้ ริหาร บริหารการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปี 2552 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
4. รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ได้รบั การคัดเลือกเป็ นอาจารย์ตวั อย่างของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปี 2552
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4. นางนภาพร ม่วงสกุล ได้รบั การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็ นผูบ้ คุ ลากรสายสนับสนุนผูม้ ผี ลงานดีเด่น ด้าน
บริหารดีเด่น เสนอต่อ ปขมท เพื่อดําเนินการคัดเลือก ประจําปี 2552
(3) ด้านการวิ จยั
คณะฯ ได้สร้างงานวิจยั ทีเ่ ป็ นต้นแบบ/ต้นความคิด/นวัตกรรม ทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้
จดลิขสิทธ์
1. ผลงาน CD บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับนักเรียน เรื่อง สนุกกับโภชนาการ เจ้าของผลงาน รศ. ชุตมิ า
ศิรกิ ุลชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา)
จดสิทธิบตั ร
2. ผลงานวิจยั เรื่องการพัฒนาเครื่องควบคุมไอระเหยของนํ้ามันและนํากลับมาใช้เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์
วิทยา อยู่สขุ รองศาสตราจารย์พรพิมล กองทิพย์ และอาจารย์สทุ ธินนั ท์ ฉันท์ธนกุล (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
3. ผลงานวิจยั เรื่อง บทบาทของสารสกัดจากองุ่นในการต้านการอักเสบและภาวะดือ้ ต่ออีนสุลนิ ในเซลล์ไขมันมนุษย์
/ผลของสารแซนโธนจากมังคุดต่อการยับยัง้ การอักเสบ และภาวะดือ้ ต่ออินสุลนิ ในเซลล์แมคโคลฟาจส์ และเซลล์ไขมันมนุษย์
เจ้าของผลงาน อาจารย์เอกราช บํารุงพืชน์ (ภาควิชาโภชนวิทยา)
4. ด้านการบริการวิ ชาการ
1. คณะฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบงานบริการวิชาการทีร่ บั โอนจากศูนย์ประยุกต์และ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คณะฯ ได้รบั ทุนสนับสนุนงานบริการซึง่ เป็ นโครงการใหญ่ดงั นี้
2.1 จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 โครงการ คือ
(1) โครงการกํากับเชิงพัฒนาการจัดบริการสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรคของหน่ วยบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร (ได้รบั ทุนสนับสนุ นต่อเนื่อง
เป็ นปี ท่ี 4)
(2) โครงการพัฒนาระบบการเยีย่ มติดตามดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนื่องทีบ่ า้ น (ได้รบั สนับสนุนต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2)
2.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูใ้ ช้แรงงานของกรุงเทพมหานคร
จํานวน 25 รุ่น
.
2.3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประจําปี 2552 จํานวน 2 หลักสูตร
(1) หลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระดับต้น” รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
(2) หลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระดับต้น” รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5
3. คณะฯ มีระบบการให้บริการทีม่ คี ุณภาพเป็ นทีย่ อมรับในสังคมและในระดับประเทศ โดยได้รบั การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001:2008
4.. คณะฯ จัดอบรมระยะสัน้ ศึกษาดูงานให้กบั ชาวต่างประเทศ จํานวน 11 ครัง้ ดังนี้
4.1 จัดฝึกอบรมระยะสัน้ 3 เรื่อง คือ
(1) เรื่อง “Health Planning in Thailand” ให้แก่เจ้าหน้าทีจ่ ากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย
จํานวน 8 คน หลักสูตร
(2) เรื่อง “Health Planning and Administration” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองปากซ่อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 6 คน
(3) เรื่อง “Epidemiology and Basic computer analysis in Epidemiology” ให้แก่ Dr. Shein Myint Han
ผูร้ บั ทุนจากองค์กรอนามัยโลก ประเทศสหภาพพม่า
4.2 จัดศึกษาดูงานให้กบั ชาวต่างประเทศ จํานวน 8 เรื่อง คือ
(1) หลักสูตร “HIV/AIDS Prevention Program” ให้แก่ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย
จํานวน 11 คน
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(2) หลักสูตร “Biostatistics” ให้แก่ Dr. Htay Aung ผูร้ บั ทุนจากองค์การอนามัยโลก ประเทศสหภาพพม่า
จํานวน 2 คน

(3) หลักสูตร “Border Area Health program” ให้แก่ ผูร้ บั ทุนจากองค์การอนามัยโลก ประเทศสหภาพพม่า

(4) หลักสูตร “Leadership and Management in Public Health” ให้แก่ บุคลากรจาก NIPSOM ประเทศ
บังคลาเทศ จํานวน 3 คน
(5) หลักสูตร “Health and Diseases in Thailand Group 3” ให้แก่ นักศึกษาจาก University of Wisconsin,
Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 12 คน
(6) หลักสูตร “Hospital Based Health Promotion” ให้แก่ บุคลากรจาก NIPSOM ประเทศบังคลาเทศ
จํานวน 3 คน
(7) หลักสูตร “HIV/AIDS Prevention Program” ให้แก่ บุคลากรจาก NIPSOM ประเทศบังคลาเทศ
จํานวน 3 คน
(8) หลักสูตร “Health Information and Biostatistics” ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษาจาก School of Public
Health, University Indonesia จํานวน 13 คน
5. ด้านการทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
1. การจัดพิธกี ารสําคัญทีเ่ ป็ นความภาคภูมใิ จแก่บุคลากรของคณะฯ
(1) การจัดพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็ นครัง้ แรก
(2) การจัดพิธวี นั มหิดล
(3) การจัดงานแสดงความยินดีบณ
ั ฑิต
2. การพัฒนาสิง่ แวดล้อม
(1) การพัฒนาปรับปรุงห้องศรีราชพฤกษ์
(2) การจัดการระบบขยะรีไซเคิลทีข่ ยายผลไปยังเครือข่ายพญาไท และมหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา)
(3) การทาสีอาคาร 3,4
(4) การก่อสร้างโรงพักขยะ
3. การสร้างเสริมสุขภาพ
(1) โครงการ Health Camp ของนักศึกษา
(2) รางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลาการมหาวิทยาลัยมหิดล
(3) รางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ของนักศึกษาในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
(4) การได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาํ เนินโครงการ สอส. ได้แก่ ด้านกีฬาและการออกกําลังกาย ด้านการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
การจัดตัง้ Fitness
4. การยกย่องเชิดชูเกียรติ
(1) โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
1.7 การได้รบั มาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ
- ได้รบั การรับรองมาตรฐานด้านการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ISO 9001 : 2008
1.8 แนวทางปฏิ บตั ิ ที่ดี (Best Practice)
1. การบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ
2. การบริหารงานบริการวิชาการทีม่ กี ารจัดตัง้ หน่วยงานกลางรองรับ (หน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์
(OPHETS) และการกําหนดระเบียบรองรับ
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1.9 แผนการดําเนิ นงานปี งบประมาณ 2553
คณะฯ โดยคณบดีได้จดั ทําข้อตกลงการปฏิบตั งิ านประจําปี 2553 กับอธิการบดี และได้มกี ารถ่ายทอดภาระหน้าทีแ่ ละ
เป้าหมายผลผลิตติ ามตัวชีว้ ดั ไปยัง รองคณบดี ภาควิชา และหน่วยงาน ซึง่ ในปี 2553 มีโครงการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี จํานวน 27 โครงการ จําแนกเป็ น โครงการต่อเนื่อง 21 โครงการ และโครงการใหม่ 6 โครงการ ดังนี้
แผนงานพัฒนางานวิ จยั และผลงานทางวิ ชาการ/โครงการ
โครงการต่อเนื่อง
1. โครงการสร้างระบบสนับสนุนการวิจยั และเพิม่ ผลงานทีต่ พี มิ พ์ในวารสารแบบครบวงจร
2. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
แผนงานพัฒนาหลักสูตร/โครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
1. โครงการเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข
2. โครงการเปิ ดสอนปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาชีวสถิติ
3. โครงการเปิ ดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- สาขาอนามัยครอบครัว
- สาขาอนามัยสิง่ แวดล้อม
- สาขาอาชีวอนามัย
4. โครงการบูรณาการองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
5. โครงการสร้างประสบการณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ
6. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมให้กบั นักศึกษา
โครงการใหม่
1. โครงการเปิ ดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา Global health
แผนงานพัฒนาคุณภาพบริการวิ ชาการ/โครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
1. โครงการสร้างเสริมการพัฒนาความร่วมมือจากเครือข่ายงานบริการวิชาการ
2. โครงการก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์และศูนย์ประชุม
แผนพัฒนาสร้างความเป็ นสากล/โครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
1. โครงการจัดระบบ One Stop Service/International Student Center
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูก่ ารเป็ นสากล
โครงการใหม่
3. โครงการจัดทําวารสารนานาชาติ - E-Journal
- เครือข่าย Thai Consortium
- SEAPHEIN
แผนพัฒนาการประสานความกลมกลืนในความหลากหลาย/โครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
1. โครงการพัฒนางานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
2. โครงการปรับรูปแบบการทํางานเป็ นกลุ่มภารกิจ (Cluster)
3. โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็ นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ สอส.
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แผนพัฒนาระบบสารสรเทศและการใช้ทรัพยากร/โครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
2. โครงการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการใหม่
3. โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษาทางไกล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและปรับกระบวนการทํางาน/โครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
1. โครงการปรับโครงสร้างสํานักงานคณบดี
2. โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับของคณะฯ และโครงการเตรียมผูบ้ ริหาร
โครงการใหม่
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั
4. โครงการพัฒนาในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
5. โครงการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตส่วนภูมภิ าค
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ส่ วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริหาร

มาตรฐานคุณภาพที่ 1
หลักการ

มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการนํ าองค์กรอย่างมีวสิ ยั ทัศน์ การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ทัง้ การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานข้อมูล และการบริหาร
ความเสี่ยง/การเปลีย่ นแปลง เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

องค์ประกอบ 1.1 ภาวะผูน้ ํา
หลักการ

Process

ผู้นํา/ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีบทบาทในการชี้นํา กําหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
สร้า งบรรยากาศการเรีย นรู้ท่ีส่ ง เสริม ผลการดํา เนิ น งาน มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม และให้
ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน

1.1.1 ผู้นํ า กํา หนดทิ ศ ทางและ
เป้ าหมายการดํา เนิ นงานของ
องค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
โดยคํา นึ งถึ ง ความรับ ผิ ด ชอบ
ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ ชุ ม ช น แ ล ะ
ถ่ายทอดไปสู่บคุ ลากรทุกระดับ

Process

1. ผูน้ ํากําหนดและระบุทศิ ทาง และเป้าหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวของการ
ดําเนินงานขององค์กร รวมทัง้ ผลกระทบทีจ่ ะมีต่อสังคมและชุมชน (P)
2. ผู้นําดําเนินการถ่ายทอดทิศทางและเป้าหมาย ผลการดําเนินการขององค์กร
ไปสูบ่ ุคลากรในองค์กรทุกกลุ่ม/ทุกระดับ (D)
3. การติด ตาม ประเมิน ผลสํา เร็จ ของการถ่ า ยทอดทิศ ทางและเป้ าหมายของ
องค์กรสูบ่ ุคลากร (C)
4. การนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงวิธกี ารทีผ่ ู้นําถ่ายทอดทิศทางและเป้าหมายผล
การดําเนินการขององค์กรไปสูบ่ ุคลากรในองค์กรทุกกลุ่ม/ทุกระดับ (A)

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง

 ภาวะผูน
้ ําของผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)

ผลการดําเนิ นการตามมาตรฐานข้อ 1.1.1
ผูบ้ ริหารของคณะฯ ใช้กระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการกําหนดทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงาน
ของคณะ ฯ เมื่อมีการเปลีย่ นคณบดี หรือดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ครบ 2 ปี โดยมีหนังสือเวียนแจ้งให้ผบู้ ริหารทุกระดับ
หัวหน้ าภาควิชา/หัวหน้ าหน่ วยงาน การทบทวนกิจกรรมแผนงาน/โครงการ รวมทัง้ การจัดเวทีการประชุมสัมมนาให้หวั หน้ า
ภาควิช า/รองหัว หน้ า ภาควิช า ประธานคณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รทุก หลัก สูต ร คณะกรรมการวิเ คราะห์แ ละประเมิน
แผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการวิจยั เลขานุ การคณะ และหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่ วยงานร่วมกันวิเคราะห์ผล
การดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทัง้ ปจั จัยสภาวะแวดล้อมจากภายนอกคณะ เช่น นโยบายของรัฐบาล/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลทีจ่ ะเป็ น 1ใน100 ในปี 2554 และปจั จัย
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สภาวะแวดล้อมภายในคณะ เช่น อัตรากําลังของบุคลากรและทรัพยากรของคณะ เพื่อร่วมกันกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว และจัดทําเป็ นแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี โดยได้คํานึงถึงประโยชน์ท่ี ชุมชน
สังคม จะได้รบั ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
ผูบ้ ริหาร ได้กาํ หนดเป้าหมายเพื่อการบรรลุ การเป็ น 1ใน100 โดยการ จัดทําแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบตั กิ าร
ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับได้มกี ารจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบตั งิ าน (PA)
คณบดีได้ถ่ายทอดเป้าหมายทีก่ าํ หนดตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ าร การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั งิ าน
(PA) ระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย ไปยังรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ หัวหน้างานหัวหน้าหน่วย และผูร้ บั ผิดชอบ
เพื่อให้ดาํ เนินการตามแผนงานโครงการ นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอดสูป่ ระชาคมของคณะฯ โดยการนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ การแจ้งในการประชุมคณะกรรมการทีส่ าํ คัญๆ และการแจ้งในเวที Meet the Team การสื่อสารเป็ นเอกสารหนังสือ
แจ้งเวียนไปยังภาควิชาและหน่ วยงาน การนําเสนอในเวทีการประชุมสัมมนา การเผยแพร่ทางจุดหมายข่าวเฉพาะกิจ และทาง
Website ของคณะฯ
คณบดีและ ผูบ้ ริหารมีการประเมินผลความสําเร็จของการถ่ายทอด โดยการติดตามจากการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ การประชุมภาควิชา/หน่ วยงาน การติดตามรายงานผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ การติดตามจากผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
คณบดีและผู้บริหารได้นําผลการประเมินในส่วนที่บุคลากรยังไม่เข้าใจทิศทางเป้าหมายของคณะในบางประเด็นมา
ถ่ายทอดใหม่ในเวทีการประชุมสัมมนาบุคลากร การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การจัดทํากฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง การ
จัดทําหนังสือเวียนไปยัง ภาควิชา/หน่วยงานขอให้มกี ารทบทวนแผนงาน/โครงการเพื่อสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการ
ดําเนินงานของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักฐาน/ข้ อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานข้ อ 1.1.1

เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.5

รายงานการจัดการประชมสัมมนาบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ
ปี 2550-2554 และแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 2553-2555
แผนปฏิบตั กิ าร 4 ปี (ปี 2552-2555)
เอกสารประกอบการจัดทําข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน (Performance Agreement)
ปี งบประมาณ 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 12 ครัง้
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มาตรฐานคุณภาพ

1.1.2 ผู้นําเอื้อและส่ งเสริ มการ
สร้ า ง ความร่ ว มมื อ ระ หว่ าง
ห น่ ว ย ง า น ทั ้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกประเทศ เพื่ อให้ องค์กร
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Process

แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน

1. แนวทาง และการดําเนินการทีผ่ นู้ ําให้การสนับสนุน ความร่วมมือของหน่ วยงาน
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ (P-D)
2. การติดตาม ประเมินความสําเร็จของความร่วมมือระหว่างองค์กรกับหน่ วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาเพื่อสูค่ วามสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล (C)
3. การนําข้อมูลการติดตาม ประเมินความสําเร็จของความร่วมมือระหว่างองค์กร
กับหน่วยงานภายนอกฯ ดังกล่าวมาปรับปรุงแนวทางความร่วมมือฯ (A)

ผลการดําเนิ นการตามมาตรฐานข้อ 1.1.2
คณะฯ ได้มกี ารจัดทําแผนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และคณบดีและทีมบริหาร
ถือเป็ นนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทัง้ ในระดับคณะและระดับภาควิชา รวมทัง้ การสนับสนุนให้มกี ารดําเนินการ
ตามแผน เช่น การสนับสนุนให้มกี ารจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ โดยการเชิญภาคีเครือข่าย
ร่วมเป็ นเจ้าภาพ มีการมอบหมายให้รองคณบดีผ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ เป็ นผูป้ ระสานการเชิญต่างชาติมาร่วมเป็ นภาคีเครือข่าย
นอกจากนี้ยงั สนับสนุนให้ระดับภาควิชา/หลักสูตรประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายฯ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาจัดทํา
โครงการร่วมกัน เช่น การแลกเปลีย่ นนักศึกษา และอาจารย์ การเชิญนักวิชาการชาวต่างชาติมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจัดทํา
โครงการ สอส. และโครงการต่างๆ โดยเชิญหน่วยงานต่างๆ รวมถึงชุมชนมาร่วมกิจกรรม คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้
1. เครือข่าย สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาทีเ่ กีย่ วข้องทัวประเทศ
่
18 สถาบันการศึกษา
2.เครือข่าย South East Asia Public Health Education Institutes Network (SEAPHEIN) เป็ นสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน 11 ประเทศ
3. เครือข่าย Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Network (APACPH) เป็ นสถาบันการศึกษา
ทางการแพทย์และสาธารณสุข จํานวน 19 ประเทศ 58 สถาบันการศึกษา
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดระบบจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษาร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดระบบการ บริหารจัดการ
ขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา
5. เครือข่ายด้านการวิจยั ประกอบด้วย ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.)
6. เครือข่ายสมาพันธ์นิสติ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพแห่งประเทศไทย
7. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการประชุมวิชาการ
คณะฯ มีก ารประเมิน ติด ตามความสํา เร็จ ของเครือ ข่า ยความร่ ว มมือ จากการจัด กิจ กรรมโครงการต่ า งๆ ที่
ดําเนินการร่วมกันโดยใช้เวทีการประชุมของคณะกรรมการ เช่น การประชุมผูบ้ ริหารเครือข่ายสถาบันฯ ปี ละ 6 ครัง้ การประชุม
SEAPHEIN ปี ละ 1 ครัง้ การประชุม APACPH ปี ละ 1 ครัง้ ในการดําเนินการความร่วมมือนัน้ มีผลงานทีเ่ กิดขึน้ และมีการพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางความร่วมมือและพัฒนาผลการดําเนินการ ได้แก่
- จัดทํา (ร่าง) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.......
- จัดทํามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
- จัดทํามาตรฐานการศึกษา (Accreditation) ระดับปริญญาตรี อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําข้อสอบกลางของ
เครือข่ายสถาบันฯ
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- การพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็ นองค์การสร้างเสริมสุขภาพ อยู่ระหว่างดําเนินการ
แผนงานระยะที่ 2 จะขยายเครือข่ายไปในชุมชนใกล้เคียงและมหาวิทยาลัยอื่น
- การจัดกิจกรรมของนักศึกษาในนามสมาพันธ์นิสติ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ง
ประเทศไทย
- โครงการจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษาได้มกี ารขยายเครือข่ายไปยังคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์ศาลายา
- การแลกเปลีย่ นนักศึกษา
- การจัดทําวารสารนานาชาติของเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข

หลักฐาน/ข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานข้อ 1.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.1 รายงานการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.2 รายงานการดําเนินการเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.3 รายงานสมาพันธ์นิสติ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพแห่งประเทศ
ไทย
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.4 โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็ นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)
ระยะที่ 2
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.5 ศูนย์วจิ ยั และการจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.6 ประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข
เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.7 การรายงานผลการดําเนินโครงการการจัดการระบบขยะรีไซเคิล

มาตรฐานคุณภาพ

1.1.3 ผู้นํ า ให้ ค วามสํา คัญ และ
เป็ นแบบอย่างที่ ดีในการมีวินัย
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณใน
การ ปฏิ บั ติ ง าน รว มทั ้ง วา ง
แนวทางปฏิ บตั ิ และกํากับให้ เกิ ด
ระบบงานที่ เ ป็ นธรรม โปร่ ง ใส
และตรวจสอบได้

แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน

1. การวางตน/ปฏิบ ัติ ต นของผู้ นํ า ในการเป็ น แบบอย่ า งที่ดีใ นเรื่อ งของวินั ย
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (D)
2. วิธปี ฏิบตั แิ ละกํากับให้เกิดระบบงานทีเ่ ป็ นธรรมและโปร่งใส (D)
3. การเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของทีมผูบ้ ริหาร (D)

Process
ผลการดําเนินการตามมาตรฐานข้ อ 1.1.3
ผูบ้ ริหารทุกระดับ ได้ปฏิบตั ติ นโดยยึดแนวทางการดําเนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง คือ การรูจ้ กั
ตนเองเข้าใจตนเอง และสามารถควบคุมตนเอง มีเป้าหมายและแผนการดําเนินชีวติ มีความขยัน อดทน เคารพในความสามัคคี
เป็ นผูเ้ คร่งครัดต่อระเบียบวินยั มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบตั ติ นอยู่ในศีลธรรม เป็ นผูร้ จู้ กั เสียสละ
แบ่งปนั ด้วยจิตใจโอบอ้อมอารีกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับ มีความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ การสือ่ สารด้วยวาจาทีส่ ภุ าพ การวางตนเสมอ
ต้นเสมอปลาย การรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื การให้เกียรติผใู้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ
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การมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั ทุกคน พร้อมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบตั ติ ามกระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระราชบิดา
“ขอให้ถอื ประโยชน์สว่ นตัวเป็ นกิจทีส่ อง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจทีห่ นึ่ง ลาภทรัพย์เกียรติยศจกตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่าน
ทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสทุ ธิ”์ นอกจากนี้ยงั สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อน “ค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดล”
คณะฯ ได้กาํ แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็ น หนึ่งพันธกิจหลักของคณะฯ มีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหาร โดยมี คณบดี รองคณบดี และผูช้ ่วยคณบดีเป็ นทีมบริหาร ระดับภาควิชา มีหวั หน้าภาควิชา เป็ นผูบ้ ริหาร สํานักงาน
คณบดีและหน่ วยงานในสํานักงานคณบดี มีเลขานุ การคณะแ หัวหน้างานและหัวหน้าหน่ วยเป็ นผู้รบั ผิดชอบ คณบดีได้มกี าร
กระจายอํานาจในการบริหารงาน ให้รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุ การคณะฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผูบ้ ริหารทุกระดับได้นําหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารงาน มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ การรับฟงั ความคิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมทีไ่ ด้จาก
การประชุมคณะกรรมการ ประชุมสัมมนาบุคลากรประจําปี และจากเวทีต่างๆ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
เป็ นกลไกในการดําเนินงานและบริหารงาน นอกจากนี้คณะยังมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกํากับนโยบาย
ของคณะสู่การปฏิบตั ผิ ่านแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารของคณะ มีระบบการควบคุมภายใน คณบดีได้มอบหมายให้รอง
คณบดีแต่ละฝา่ ยกํากับดูแลติดตามงานในแต่ละด้านเพื่อให้ได้ระบบงานทีเ่ ป็ นธรรมและโปร่งใส
คณบดีและทีมบริหารได้เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยการจัดจัดเวที meet the team
ชีแ้ จงเพื่อรับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาคมของคณะฯ นอกจากนี้สภาอาจารย์ของคณะจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็น
ของประชาคมและนําเสนอผูบ้ ริหาร นอกจากนี้ยงั เปิ ดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้รบั ทราบ และเสนอแนะ
การดํา เนิ น ของคณะ เพื่อ นํ า ไปสู่ก ารเสริม สร้า งสัม พัน ธภาพที่ดีร ะหว่ า งคณาจารย์แ ละบุ ค ลากรทุ ก ระดับ โดยใช้เ วทีก าร
ประชุมสัมมนาบุคลากรประจําปี และเวที meet the team

หลักฐาน/ข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานข้อ 1.1.3
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.1.3.1
PH 1.1.3.2
PH 1.1.3.3
PH 1.1.3.4
PH 1.1.3.5
PH 1.1.3.6
PH 1.1.3.7
PH. 1.1.3.8

มาตรฐานคุณภาพ

โครงสร้างการบริหารงานของคณะ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
คําสังมอบหมายหน้
่
าทีค่ วามรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะจากประชาคมในการบริหารงานของฝา่ ยบริหาร
รายงานตามระบบการประกันคุณภาพ และระบบการควบคุมภายใน
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องกับพันธกิจหลัก
คําสังแต่
่ งตัง้ กรรมการสอบข้อเท็จจริง
เอกสาร Meet the Team

1.1.4 ผู้ นํ าส ร้ าง บ รร ย าก า ศ
ใ ห้ เ กิ ด วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ก า ร
เรียนรู้ และการสร้างบรรยากาศ
ที่ ให้ เกิ ดนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่
การบรรลุผลตามเป้ าหมายของ
องค์กร

Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. ผูน้ ํ าสร้าง สนับสนุ น ให้เกิดกิจกรรม/โอกาสที่บุคลากร จะได้มกี ารเรียนรู้และ
พัฒนางาน ทีเ่ อือ้ ต่อการเกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรูแ้ ละการสร้างนวัตกรรม เพื่อ
ก้าวไปสูก่ ารบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร (P-D)
2. การจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูแ้ ละการสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรม (D)
3. การติดตาม ประเมินความสําเร็จของการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมขององค์กร (C)
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแนวทาง กิจกรรมการเรียนรูร้ ะหว่าง
บุคลากร (A)
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ผลการดําเนินการตามมาตรฐานข้ อ 1.1.4
คณบดีได้มกี ารกระจายอํานาจในการบริหารงาน โดยมี รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะฯ
ประธานบริหารหลักสูตร หัวหน้างานและหัวหน้าหน่ วย เป็ นกลไกในการดําเนินงานและบริหารงาน รวมทัง้ แก้ไขปญั หา และ
ตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน โดยมีหนังสือ คําสังมอบหมายงาน
่
มี
แผนงานโครงการทีช่ ดั เจน คณะฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทําหน้าทีด่ ําเนินการในแต่ละภารกิจ โดยให้ภาควิชา
ส่งรายชื่อเข้าร่วมเป็ นกรรมการในแต่ละชุด หรือได้รบั การมอบหมายงานจากคณบดีให้เป็ นกรรมการหมุนเวียนกันไปตามความ
เชีย่ วชาญและชํานาญการ และในทีป่ ระชุมได้สร้างบรรยากาศการเรียนรูร้ ่วมกันโดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้คณะได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นที่ จัดเป็ นกลุ่มเครือข่ายในแต่ละวิชาชีพ คณะได้สง่ เสริมและสนับสนุ นงบประมาณให้บุคลากรเข้า
ร่วมประชุมอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ผูบ้ ริหารได้ให้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนางาน และผูบ้ ริหารได้สนับสนุ นส่งเสริมให้
ปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม มีการจัดการประชุมสัมมนาโดยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ มีการสอนงาน
โดยเพื่อนร่วมงาน
คณะฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะทํางานจัดการความรูฯ้ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ซึง่ คณะทํางานฯ ได้มกี ารทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อนํามาปรับและใช้วางแผนการดําเนินงานให้เกิด
ความยังยื
่ น โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การรับรูว้ ธิ กี ารจัดการความรู้ โดยใช้กรณีศกึ ษาจากโครงการสร้างเสริม
สุขภาพ ระยะที่ 2 ขยายผล สนับสนุ น/ผลักดันให้บุคลากรภายในคณะฯ รวมเป็ นกลุ่ม CoP ด้านต่าง ๆ และการผลักดัน
ยุทธศาสตร์ ระยะที่ 3 การวางระบบ/โครงสร้าง และแผนงานในการจัดตัง้ ศูนย์การจัดการความรูฯ้ เพื่อให้เกิดความยังยื
่ น และ
ความต่อเนื่องในการดําเนินงาน ซึง่ ทางคณะฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเก็บเป็ นคลังความรู้ เพื่อให้บุคลากร
ภายในคณะและภายนอกคณะฯ ได้เข้าถึง ในระยะแรกเน้ นการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต่อมาเป็ นการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาตําแหน่ งวิชาการ การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการเขียนตํารา/หนังสือวิชาการ และการจัดการความรู้เพื่อ
ผลักดันการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั สู่นานาชาติ นอกจากนี้ คณะฯ ได้มกี ารกระตุ้นให้บุคลากรภายในคณะฯ จัดตัง้ ชุมชนแนวปฏิบตั ิ
(CoP) และมีเวทีวชิ าการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เช่น CoP การสร้างเสริมสุขภาพ, R2R, CoP การประกันคุณภาพ และ
CoP ขยะ Recycle และทางคณะฯ ได้มกี ารประชาสัมพันธ์กจิ กรรมและการเผยแพร่องค์ความรูท้ เ่ี กิดขึน้ โดยเฉพาะองค์ความรู้
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีการเผยแพร่ในรูป VCD, Newsletter และ Website รวมทัง้ การจัดเวทีในรูปของหนังสือเพื่อ
ความสะดวกในการค้นหาและนําความรูม้ าใช้ในการพัฒนางาน
คณะฯ ได้มกี ารสร้างเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นระดับสถาบันเครือข่ายสาธารณสุข โดยเริม่ จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมีการจัดตัง้ ศูนย์การสร้างความรูข้ น้ึ ทีค่ ณะฯ เพื่อดําเนินงานการจัดการความรูภ้ ายใน
คณะฯ และสร้างเครือข่าย CoP การสร้างเสริมสุขภาพ ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกของ Website Gotoknow ขณะนี้คณะฯ มีองค์
ความรูด้ า้ นการสร้างเสริมสุขภาพทีส่ ามารถเผยแพร่ได้ทงั ้ ภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และชุมชนภายนอกกว่า 12 เรื่อง และความรู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนางาน/ผลักดันยุทธศาสตร์อกี 3-4 เรื่อง ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100
ผูบ้ ริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และได้กําหนดแนวทางโดยการกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ผบู้ ริหารทุกระดับต้องมีการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
ผูบ้ ริหารมีการนําผลการประเมินมาประชุมหารือ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนางานและกระบวนการจัดการความรู้
โดยการพัฒนาให้มรี ะบบและกลไกให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ และในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุ น คณบดีได้ส่งเลขานุ การคณะ
เข้าร่วมในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของ 6 มหาวิทยาลัย เพื่อมาดําเนินการในการจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรูใ้ นสายวิชาชีพต่างๆ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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หลักฐาน/ข้ อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานข้ อ 1.1.4
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.1.4. 1
PH 1.1.4.2
PH 1.1.4.3
PH 1.1.4.4

เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.5

คณะทํางานการจัดการความรูฯ้
แผนงาน กิจกรรม โครงการทีป่ ระสบผลสําเร็จจากการเรียนรูร้ ่วมกัน
กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพ ด้านต่างๆ
หนังสือการจัดการความรูจ้ ากทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั กิ ารสร้างเสริมสุขภาพในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Website : http: www.ph.mahidol.ac.th เกีย่ วกับองค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 1.1
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.
6
7

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

องค์ประกอบ 1.2
หลักการ

การบริ หารเชิ งกลยุทธ์

Process & Result

องค์กรกําหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์หลักขององค์กร ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผล เพื่อให้การ
ดําเนินงานในภารกิจต่างๆ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทัง้ มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
หลักของชาติ

มาตรฐานคุณภาพ
1.2.1 มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ศึ ก ษ า
วิ เคราะห์ ปัจจัยต่ างๆ เพื่อกําหนด
ทิ ศทาง เป้ าหมาย ในการทําแผน
กลยุทธ์ทุกพันธกิ จที่ สอดคล้ อ ง
กับ แผนยุ ท ธศาสตร์ ห ลัก ของ
มหาวิ ทยาลัยและของชาติ โดย
เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรทุกระดับ
มีส่วนร่วม

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. แนวทาง วิธกี ารทีอ่ งค์กรดําเนินการ เพื่อกําหนดปจั จัยต่างๆ ในการวิเคราะห์และ
จัดทําแผนกลยุทธ์ ให้มคี วามสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ขององค์กรกับแผนกล
ยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ในระดับทีส่ งู กว่า (P)
2. แนวทาง วิ ธี ก ารที่ ดํ า เนิ น การ เพื่ อ กํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ ใ นแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ วั ด
ความสําเร็จของการพัฒนา/ดําเนินงาน (P)
3. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรขององค์กรในการจัดทํา/กําหนดแผนกลยุทธ์ (P)

Process

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1)
2. ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของระดับองค์กรสูร่ ะดับบุคคล (สกอ. 7.9)
3. มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ทเ่ี ชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (สมศ. 5.3)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.2.1
คณะฯ ได้กาํ หนดแนวทางการดําเนินงานในการศึกษา วิเคราะห์ ปจั จัยต่างๆ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
ให้มคี วามสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของชาติ ในปี 2551 – 2552 คณะฯได้ดาํ เนินการทบทวน
เพื่อปรับแผนและจัดทําแผนกลยุทธ์โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
ระยะเตรียมการ
ขัน้ ตอนที ่ 1 งานนโยบายฯ ได้จดั ทําโครงการจัดประชุมแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์และทําหนังสือเวียนขอความ
ร่วมมือจากภาควิชาฯ/สถานฯเพือ่ ให้ทราบแนวปฏิบตั วิ ่าในปีงบประมาณ 2552 คณะฯจะทบทวนปรับแผนกลยุทธ์โดยจัดประชุม
คณะกรรมประจําคณะในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (เอกสารหมายเลข PH
1.2.1.1 โครงการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การฯ และขัน้ ตอนกํากับงานปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ)
ขัน้ ตอนที ่ 2
2.1 คณะฯแต่งตัง้ กรรมการโดยงานนโยบายและแผนฯขอความร่วมมือจากภาควิชาฯต่างๆ ให้สง่ ผูแ้ ทนร่วมเป็ น
กรรมการเพื่อทําหน้าทีว่ เิ คราะห์แผนฯ (เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.2 คําสังแต่
่ งตัง้ กรรมการฯ)
ั ยที่
2.2 งานนโยบายฯ จัดส่งแบบสอบถามแก่ผบู้ ริหารและบุคลากรคณะฯ เพื่อประเมินสถานภาพองค์กรและปจจั
เกีย่ วข้องในการจัดทําแผนฯ พร้อมวิเคราะห์ผลเพื่อนําไปประกอบการจัดทําแผนฯ (เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.3
แบบสอบถามประเมินสถานภาพองค์กร)
2.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและการวิเคราะห์ทบทวนแผนฯ ในวันประชุม ประกอบด้วย เอกสารประกอบ
บรรยายการจัดทําแผนกลยุทธ์ เอกสารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และผลการประเมินตนเอง SAR ของคณะฯ จากผลการสํารวจของผู้
ประเมินภายนอก ทัง้ นี้ผรู้ ่วมประชุมจะต้องใช้ประกอบการกําหนดประเด็นปจั จัยในการวิเคราะห์ SWOT และการกําหนดแนว
ทางการให้คะแนนในการวิเคราะห์ SWOT
ระยะดําเนิ นการ
ขัน้ ตอนที ่ 3 ดําเนินการประชุมโดยผูร้ ว่ มประชุมประกอบด้วยทีป่ รึกษาคณะฯ ผูบ้ ริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาต่างๆ
และบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ สี ว่ นได้เสียในการดําเนินงานในองค์กรเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีการบรรยายให้ความรู้
วิธกี ารจัดทําแผนกลยุทธ์ทลี ะหัวข้อเริม่ ตัง้ แต่การวิเคราะห์ SWOT การทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยมหิดลทีม่ กี ารตัง้ เป้าหมายในการเป็ นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100
อันดับโลก และมหาวิทยาลัยมีการปรับทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว
การวิเคราะห์ SWOT ได้มกี ารจัดแบ่งกลุ่มเป็ น 5 กลุ่มพิจารณาประเด็นทีเ่ ป็ นปจั จัยสําคัญในการกําหนดจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภัยคุกคามในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการและการบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ การ
วิเคราะห์ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชาคมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 1 -2 ชัวโมง
่
และ
กําหนดนํ้าหนักคะแนน ต่อจากนัน้ ได้ชแ้ี จงแนวทางการให้คะแนนในแต่ละประเด็นและการคิดคะแนน ทัง้ นี้ ผูร้ ่วมประชุมได้
พิจารณาการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของคณะโดยพิจารณาจากผลการประเมินของผูป้ ระเมินภายนอก และข้อมูล
ทีว่ ทิ ยากรนําเสนอ เพื่อกําหนดคะแนน (เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.3 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ)
ผูร้ ่วมประชุมพิจารณาให้คะแนนและนําเสนอเพื่อสรุปความเห็นร่วมกันในทีป่ ระชุมใหญ่ เพื่อการยอมรับและทราบข้อมูล
โดยทัวกั
่ น และสรุปคะแนนรวม
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ขัน้ ตอนที ่ 4 งานนโยบายฯ นําผลการประชุมสรุปจัดทําร่างทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ การประเมิน SWOT โดยสรุป
คะแนน ในแต่ละประเด็น ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามอย่างละ 7 ประเด็น และให้คะแนน พร้อมทัง้ นํามาวิเคราะห์
เพื่อประเมินตําแหน่งองค์กร โดยคะแนนในส่วนจุดแข็ง เท่ากับ 41.32 จุดอ่อน 9.98 โอกาส 40.11 และภัยคุกคาม 8.60 เมื่อ
นํามาวิเคราะห์โดยวิธี BCG ได้ตําแหน่ง STAR และต่อจากจากนัน้ นําผลมาวิเคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์โดยวิธี TOW
MATRIC ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น
รองคณบดีฯ นําผลการวิเคราะห์เสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯเพื่อทราบและนําผลไปประชุมเพื่อกําหนด
เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั แผนงานและโครงการกําหนดเป็ นแนวทางการพัฒนาในการจัดประชุมจัดทํายุทธศาสตร์ทจ่ี งั หวัด
ชลบุรี ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2552
ขัน้ ตอนที ่ 5 การกําหนดป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั แผนงานและโครงการกําหนดเป็ นแนวทางการพัฒนาในการจัด
ประชุมจัดทํายุทธศาสตร์ทจัี ่ งหวัดชลบุรี ในวันที ่ 19-21 พฤษภาคม 2552 มีแนวทางดําเนินงานโดยมีการบรรยายเชิงวิชาการ
วิธกี ารกําหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และแนวทางการพัฒนาฯ ต่อจากนัน้ แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มพิจารณาในด้านหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การพิจารณาความก้าวหน้าในตําแหน่งวิชาการ แผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคณะฯ และ
สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ผลสรุปได้ขอ้ สรุปจัดทําเป็ นแผนคณะฯ (ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1.2)
ขัน้ ตอนที ่ 6 งานนโยบายฯ จัดทําร่าง การปรับแผนกลยุทธ์เสนอต่อรองคณบดีฝา่ ยแผนฯ เพื่อนําเสนอทีป่ ระชุม
ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการคณะฯ ต่อไป
ขัน้ ตอนที ่ 7 ทีป่ ระชุมคณะฯพิจารณา และฝา่ ยแผนฯนําไปปรับปรุง เพื่อสรุปเป็ นแผนคณะฯ และแจ้งภาควิชาฯเพื่อ
ปฏิบตั ติ ่อไป (ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1.2)
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆเพื่อกําหนดทิศทาง เป้าหมายในการทําแผนกลยุทธ์ทุกพันธกิจที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยและชาติ โดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีสว่ นร่วม ได้ดาํ เนินการโดยจัด
ประชุมจัดทําแผนฯ โดยผูร้ ่วมดําเนินการประกอบด้วยทีมผูบ้ ริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาฯ กรรมการผูแ้ ทนของภาคฯ และ
บุคลากรสายสนับสนุนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง โดยการวิเคราะห์ใช้เอกสารข้อมูลจากแหล่งต่างๆทีเ่ ป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการบ่งชี้
สถานภาพตามสภาพความเป็ นจริงของคณะ ประกอบการพิจารณา และการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ได้นําแนวนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของชาติ และมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้กลยุทธ์มคี วามสอดคล้องในทุกระดับ และนําไปถ่ายทอดสู่
ระดับปฏิบตั โิ ดยผ่านกลไกการขับเคลื่อนทีภ่ าควิชาฯ ในการจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุภารกิจและประเมินผล
ผ่านตัวชีว้ ดั ความสําเร็จทีก่ าํ หนด

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.4

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ และขัน้ ตอนกํากับงานปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2550-2554
คําสังแต่
่ งตัง้ กรรมการฯ
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
ใช้เอกสารเดียวกับ 1.1.1.2
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.2.2 มี ก า รจั ด ทํ า แ ผ นก ล ยุ ท ธ์ 1. ระบุแผนกลยุทธ์ขององค์กรซึง่ มีการกําหนดตัวชีว้ ดั (corporate KPI) ทีช่ ดั เจน (D)
พ ร้ อ ม ทั ้ ง กํ า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง 2. การจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี และระยะ 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิ งาน ทัง้ ยุทธ์ขององค์กร (D)
3. การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านครบทุกภารกิจ (D)
ระยะสัน้ และระยะยาว และนํ า แผน
ไปสู่การปฏิ บตั ิ

กล

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.2.2

คณะฯ ได้จดั ทํา แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และกําหนดเป้าหมายผลผลิตและตัวชีว้ ดั ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2550 2554 และในปี 2552 ได้มกี ารทบทวนและจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี 2552 -2555 โดยมีการกําหนดตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจนจาก
การมีสว่ นร่วมของประชาคมดังนี้
แผนที่ยุทธศาสตร์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

การเงิน (F)

ผู้รับบริการ (C)

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิต การวิจยั การพัฒนา IT ของคณะฯ การบริ การวิชาการ การทํานุบํารุ งศิลป และภูมิปัญญา
ไทย การร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการสร้ างเครื อข่ายวิชาชีพสาธารณสุข
วิสัยทัศน์ : สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชัน้ นําในภูมิภาคเอเซียเอเซีย”
C1 สร้ างบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ มีคุณภาพและเอกลักษณ์
Str.2 พัฒนาวิชาการโดยใช้ กลไกการตลาดผ่ านเครื อข่ าย
Str.2 พัฒนาวิชาการโดยใช้ กลไกการตลาดผ่ านเครือข่ าย
ทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ
ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ

Str.3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสาร
่ อการจัหดารทรั
การและบริ
การวิเชกิาการสู
่ การแข่สงขัูงสุนด
Str.4 สนเทศเพื
พัฒนาและบริ
พยากรให้
ดประโยชน์

F2 แสวงหาทุนวิจยั และทุนสนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ ้น

F1 ใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่า

การเรี ยนรู้ และ
ความก้ าวหน้ า
( L)

กระบวนการภายใน (I)

I4 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก
I3 สร้ างความสามารถการแข่งขันให้ สงู ขึ ้นโดยใช้ กลไกตลาด

Str.1 สร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ ายงานวิจัยและ
การศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
Str.1 สร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ ายงานวิจัยและ
การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
I1 เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในสังคม
ประเทศไทยและนานาชาติ
L1 เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจยั ทังใน
้
ศาสตร์ เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ และ
เครื อข่ายในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ 29

เชิงพาณิชย์

I5 เพิ่มความคล่องตัวในการบริ หาร
I3 สร้ างธรรมาภิบาล
การบริ หาร

I4 พัฒนาระบบ
บริ หารของคณะ

Str.3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยหลักสูตรระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการและบริการวิชาการสู่การแข่ งขันเชิงพาณิชย์

Str.3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสาร

่ อการจัดการและบริ
การวิชาการสู
่ การแข่
I2สนเทศเพื
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื
่อการบริ
หารงขัน
เชิงพาณิชย์
และการบริ การวิชาการ

L2 ส่งเสริ มให้ มีการนําความรู้และประสบการณ์จาก
การบริ การวิชาการ/การวิจยั สูก่ ารเรียนการสอน

ในปี 2552 คณะฯ ได้กาํ หนดเป้าหมายผลผลิตและตัวชีว้ ดั ตามผลผลิตและตามแผนปฏิบตั กิ ารตามข้อตกลงการ
ปฏิบตั งิ าน (Performance Agreement) ประจําปี งบประมาณ 2552 (ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1.2-1.1.1.4)
และได้กาํ หนดเป้าหมายผลผลิตและตัวชีว้ ดั ในปี 2553 ดังนี้
ประเด็น
เป้ าประสงค์
ตัวชี้วดั
ยุทธศาสตร์
1. เพิม่ บทบาท 1.1 จํานวนบทความ
1. สร้างความ
คณะสาธารณ
เข้มแข็งของ
วิจยั ตีพมิ พ์ใน
สุ
ข
ศาสตร์
ใ
น
เครือข่าย
วารสารวิชาการ
สังคมประเทศ
ระดับชาติและ
งานวิ จยั และ
ไทยและ
นานาชาติ
การศึกษาใน
นานาชาติ
ระดับ ชาติ และ
1.2 ร้อยละของดัชนี
นานาชาติ (SO)
การอ้างอิงที่
เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบ
กับปี งบประมาณ
ทีผ่ า่ นมา

1. สร้างความ
เข้มแข็งของ
เครือข่าย
งานวิ จยั และ
การศึกษาใน
ระดับ ชาติ และ
นานาชาติ (SO)
(ต่อ)

เป้ าหมาย

แนวทางการพัฒนา

1.1.1 เฉลีย่ 0.8 เรื่อง/คน /

สร้างระบบสนับสนุนการวิจยั และเพิม่
ผลงานทีต่ พี มิ พ์ในวารสารแบบครบวงจร

ปี (ปี 2553)
1.1.2 เฉลีย่ 1 เรื่อง / คน /
ปี (ปี 2554, 2555)

1.2.1 ร้อยละ 10 ต่อปี

1.3 จํานวนงานวิจยั ที่
จดทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา

1.3.1 1 ชิน้ งาน / ปี

1.4 ร้อยละผลงาน
วิจยั ทีน่ ําไปใช้
ประโยชน์ใน
ระดับประเทศ

1.4.1 ร้อยละ 10 ของ
ผลงานวิจยั

2.1 จํานวนโครงการ
2. เสริมสร้าง
ความร่วมมือทาง
ความ
วิชาการระหว่าง
แข็งแกร่งทาง
ศาสตร์และเครือ
วิชาการและ
ข่ายในประเทศ
วิจยั ทัง้ ใน
และนานาชาติ
ศาสตร์
เดียวกันและ
การบูรณาการ
ระหว่าง
ศาสตร์และ
เครือข่ายใน
สังคมประเทศ
ไทยและ
นานาชาติ

2.1.1 5 โครงการ/ปี
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2 1.1.1 ส่งเสริมให้ทํางานหลายสาขา
และมีเวทีในการแลกเปลีย่ น
ความรู้

ประเด็น
เป้ าประสงค์
ยุทธศาสตร์
2. พัฒนาวิ ชาการ 3. สร้างความ
สามารถการ
โดยใช้กลไก
แข่งขันให้
การ ตลาดผ่าน
สูงขึน้ โดยใช้
เครือข่ายทัง้ ใน
กลไกตลาด
ระดับชาติ และ
นานาชาติ (ST)

2. พัฒนาวิ ชาการ 4. แสวงหาทุน
วิจยั และทุน
โดยใช้กลไกการ
สนับสนุน
ตลาดผ่าน
วิชาการ
เครือข่ายทัง้ ใน
เพิม่ ขึน้
ระดับชาติ และ
นานาชาติ (ST)
(ต่อ)

5. พัฒนาการ
ประชาสัมพัน
ธ์เชิงรุก

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

แนวทางการพัฒนา

3.1 ระดับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต

3.1.1 ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความ
พึงพอใจไม่ต่าํ กว่า
ระดับ 4 ต่อ 5
คะแนน

3.1.1.1 วิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาด เพื่อจัดทํา package ที่
อยูใ่ นความสนใจ ณ ปจั จุบนั
ทัง้ ในและต่างประเทศ
3.1..12 ใช้ส่อื ประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทาง
3.1..13 ลดขัน้ ตอนการปรับปรุง
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
เดิมให้ทนั สมัย
3.1.1.4 จัดรวมรายวิชาทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกันให้มอี ยูใ่ นการ
เรียนการสอนร่วมกัน
3.1.1.5 จัดทํา Brain Bank ความ
เชีย่ วชาญและความชํานาญใน
วิชาทีส่ อน

3.2 อัตราการได้งาน
ของบัณฑิต

3.2.1 ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
4.1.1.1 รวบรวมและเผยแพร่แหล่งทุน
ทัง้ ในและต่างประเทศ
4.1.1.2 แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนหมด
เขตรับสมัคร
4.1.1.3 เปิ ดเวทีแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์

4.1 อัตราส่วนระหว่าง
ทุนสนับสนุนที่
ได้รบั ต่อแหล่งทุน
ทีเ่ สนอขอ

4.2.1 ร้อยละ 50
4.2 ร้อยละของงบประมาณทีไ่ ด้รบั
จากหน่ วยงาน
ภายนอก เมื่อ
เทียบกับปี งบ
ประมาณทีผ่ า่ นมา
5.1 ร้อยละของการ 5.1.1 ร้อยละ 70-80 ของ
บุคลากรทัง้ หมด
รับรูข้ อง
5.1.2 ร้อยละ 80 ของ
ประชาคมใน
จํานวนเรื่องได้ รับ
คณะ
การประชาสัมพันธ์
ในคณะ
5.2 จํานวนเรื่อง/
5.2.1 ร้อยละ 20 ได้รบั
โครงการที่
การประชาดําเนินการ
สัมพันธ์เชิงรุกใน
ประชาสัมพันธ์
ระดับ ประเทศ
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5.1.1.1 ประชาสัมพันธ์งานวิจยั ในคณะ
ให้ประชาคมในคณะรับรู้ เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการประชา
สัมพันธ์สภู่ ายนอก
5.1.2.1 สร้างวัฒนธรรมภายในคณะ
ใหม่ให้มกี ารยอมรับและ
ส่งเสริมเพื่อนร่วมงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

เชิงรุกในระดับ
นานาชาติ

แนวทางการพัฒนา

5.2.2 ร้อยละ 5 ได้รบั การ
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกในระดับ
นานาชาติ
6.1.1.1 ตัง้ หน่วยสนับสนุนกลางใน
6.1 จํานวนเอกสารคํา 6.1.1 เอกสารคําสอน 20
6. ส่งเสริมให้ม ี
3. พัฒนา การ
ชุด/ปี
การจัดทําเอกสาร คําสอน
สอน และตําราที่
การนํ าความรู้
บริหารจัดการ
6.1.2 ตํารา 10 เล่ม/ปี
และตํารา
เรียบเรียงจาก
และประสบ
งาน วิ จยั หลัก
6.1.1.2วางพืน้ ฐานการเขียนตํารา
ผลงานวิชาการ
การณ์จาก
สูตรระบบ
และเอกสารคําสอน
และวิจยั ของตน
การบริการ
สารสนเทศเพื่อ
เองและนักคิด
วิชาการ/การ
การจัด การและ
อื่น
วิจยั สู่การ
บริการวิ ชา การ
เรียนการสอน 6.2 ร้อยละของ
6.2.1 ร้อยละ 80
สู่การแข่งขัน
งานวิจยั ที่
เชิ งพาณิ ชย์
นําไปสูก่ ารเรียน
(WO)
การสอน เมื่อ
เทียบกับจํานวน
งานวิจยั ทัง้ หมด
7. สร้างบัณฑิต 7.1 ระดับความพึง
7.1.1 ร้อยละ 80
7.1.1.1 กําหนดเอกลักษณ์และ
คณะสาธารณ
พอใจของผูใ้ ช้
คุณภาพของบัณฑิตทีพ่ งึ
สุขศาสตร์ให้ม ี
บัณฑิตทุกระดับ
ประสงค์
คุณภาพและ
7.1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้
เอกลักษณ์
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ทก่ี ําหนด
7.2 จํานวนรางวัลที่ 7.2.1 10 รางวัล/ปี
ั
7.1.1.3 ปลูกฝงเอกลั
กษณ์และส่งเสริม
บัณฑิตได้รบั
คุณภาพบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
จากสังคม
8.1.1 ทุกฐานข้อมูล
8.1.1.1 พัฒนาโปรแกรมเทคโนโลยี
8. พัฒนาระบบ 8.1 จํานวน
ฐานข้อมูลที่
เพื่อการบริหารและบริการ
เทคโนโลยี
ทันสมัย
วิชาการ
สารสนเทศ
8.1.1.2 มีการจัดเก็บข้อมูลทีท่ นั สมัย
เพื่อการ
8.1.1.3 ระบบข้อมูลเข้าถึงได้งา่ ย
บริหารและ
การบริการ
วิชาการ
8.2.1 10 เรื่อง
8.2 จํานวน
สารสนเทศที่
ผูบ้ ริหารนําไปใช้
ในการบริหาร
และบริการ
วิชาการ

32

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
4. พัฒนาและ
บริหาร
ทรัพยากรให้
เกิ ดประโยชน์
สูงสุด (Optimal
resources)
(WT)

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

แนวทางการพัฒนา

9. สร้างธรรมาภิบาลการ
บริหาร

9.1 จํานวนเรื่อง
ร้องเรียน

9.1.1 ไม่มเี รื่องร้องเรียน

9.1.1.1 สร้างระบบการประเมินทีเ่ ป็ น
ธรรมและมีมาตรฐาน
9.1.1.2 จัดตัง้ คณะกรรมการ แก้ไข
เรื่องร้องเรียน
9.1.1.3 จัดตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบการทํางาน
ของผูบ้ ริหาร
9.1.1.4 กําหนดช่องทางในการ
ประเมินทีเ่ ป็ นอิสระ

10. ใช้
งบประมาณ
อย่างคุม้ ค่า

10.1 ร้อยละของอัตรา
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายลงทุน/
รายจ่ายรวม
10.2 ร้อยละของ
ความสําเร็จตาม
เป้าหมาย
ผลผลิต
11.1 จํานวนชั ่วโมง
ต่อบุคลากรที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเอง
12.1 ร้อยละความ
สําเร็จของ
หน่ วยงานในการ
ลดระยะ เวลา
การให้ บริการ
ของหน่วยงาน
บริการ

10.1.1 ร้อยละ95

10.1.1.1 เร่งรัดการใช้เงินและการ
ดําเนินงานตามแผน

11. พัฒนาระบบ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ
คณะ
12. เพิม่ ความ
คล่องตัวใน
การบริหาร

10.2.1 ร้อยละ85

11.1.1 20 ชั ่วโมง/คน

11.1.1 ส่งเสริมบุคลากรให้ม ี
การพัฒนาตนเองตามภารกิจ

12.1.1 1 หน่ วย/ปี

12.1.1 ปรับโครงสร้างให้กระชับ
12.1.2 ลดขัน้ ตอนในการให้บริการ
12.1.3 ใช้เทคโนโลยีในการ ให้บริการ
12.1.4 พัฒนาศักยภาพในการ
ใช้เทคโนโลยี

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
1. มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ทเ่ี ชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (สมศ.)
2. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
(สกอ. 1.1)
3. ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของระดับองค์กรสูร่ ะดับบุคคล
(สกอ. 7.9)
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ผลการประเมิ น (คะแนน)
3
3
3

คณะฯ ได้มกี ารปรับแผนยุทธศาสตร์ ปี 2550 -2554 เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553-2554 เพื่อกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานในแต่ละปี แล้ว คณะฯ ได้มกี ารดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร 4 ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
(Performance Agreement) ซึง่ แบ่งออกเป็ น พัฒนางานประจํา และงานผลักดันยุทธศาสตร์ ซึง่ ในปี งบประมาณ 2552 ทาง
คณะฯ ได้มกี ารประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร (Performance Agreement) และแผนพัฒนาตามผลผลิต/ผลงาน
ทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.2.2
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.2
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.3
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.4

แผน/ผลการจัดซือ้ /จัดจ้าง และการใช้จ่ายเงินประจําปี งบประมาณ 2552
สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา ปีงบประมาณ 2552
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจําปี 2552
สรุปวงเงินทีจ่ ดั สรรและผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบตั กิ ารของภาควิชา (Performance
Agreement) ประจําปี 2552

มาตรฐานคุณภาพ
1.2.3 มี ก ารวิ เคราะห์ ติ ดตาม ควบคุ ม
กํากับ และประเมิ นผลการดําเนิ นงานและมี
การทบทวนปรับ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ให้
เกิ ดผลสําเร็จ สู่ ทิ ศทางและเป้ าหมายของ
องค์กร
Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน
1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ าน
และการบรรลุผลสําเร็จตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ (C)
2. การนํ าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการ/แผนการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสําเร็จสู่ทศิ ทางและเป้าหมายขององค์กร
(A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.2.3
คณะฯโดยงานนโยบายและแผนรับผิดชอบในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
รวมทัง้ แผนงานประจําทีจ่ าํ เป็ นต้องรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย/สํานักงบประมาณ คณะฯ ขอความร่วมมือจากภาควิชาฯจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินผลงานการติดตามผลงานทุก 3 เดือน จําแนกตามประเภทการติดตามผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
1. ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจําปี งบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน 12 ครัง้ /ปี และเงินรายได้คณะฯ 4
ครัง้ /ปี ) (ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.1)
2. ติดตามผลการดําเนินงานจัดซือ้ /จัดจ้าง และปรับปรุงสิง่ ก่อสร้าง (12 ครัง้ /ปี ) (ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.1)
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี (Performance Agreement) ประจําปี 2552 (1 ครัง้ /ปี )
(ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.4)
4. ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะการเยีย่ มสํารวจการประเมินคุณภาพตนเอง (1 ครัง้ /ปี )
(เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3.1)
คณะฯ ดําเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ โดยประกอบด้วยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากฝา่ ยแผนฯบุคลากรจากภาควิชาฯ
ต่าง ๆ และบุคลากรจากสายสนับสนุนซึง่ ถือว่าเป็ นกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียขององค์กรร่วมเป็ นทีมงานวิเคราะห์แผนฯ ก่อนดําเนิน
การจัดทําแผนฯ ในรอบปี ต่อไป และนําข้อมูลจากการประเมินผลรายงานตนเองมาพิจารณาทบทวนสถานภาพองค์กร เพื่อนําไป
ั
สูก่ ารจัดทําแผนใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาที
เ่ ผชิญ ทัง้ นี้ได้มกี ารทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ในระดับคณะฯ และระดับ
ภาควิชาทุกพันธกิจ ดังข้อ 1.2.1 -1.2.2 ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้นําไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน
รวมทัง้ มีการกําหนดตัวชีว้ ดั ความสําเร็จชัดเจน
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เอกสารอ้ างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.2.3
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.3.1

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะการเยีย่ มสํารวจการประเมินคุณภาพตนเอง

มาตรฐานคุณภาพ
แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน
1.2.4 จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ลั พ ธ์  การรายงานผลลัพธ์ทแ่ี สดงถึงประสิทธิผลของการดําเนินงานขององค์กร ใน
ทุกภารกิจ และระบุรายงานผลของการปฏิบตั งิ านทีบ่ รรลุผลตามตัวชีว้ ดั (Result)
การปฏิ บตั ิ งานตามแผนกลยุทธ์
Result
ตัวบ่ งชี
งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้ องการปฏิบตั งิ านทีก่ าํ หนด (สกอ. 1.2)
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.2.4
คณะฯ ได้มอบหมายภาควิชา/หน่วยงานดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี (Performance
Agreement) แผนการใช้จ่ายเงินประจําปี แผนการจัดซือ้ /จัดจ้าง และให้มกี ารรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดใน
แต่ละเรื่องนัน้ ซึง่ ทางคณะฯ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนี้
1. แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี (Performance Agreement) ปี งบประมาณ 2552 คณะฯ ได้ดาํ เนินโครงการ จํานวน 33
โครงการ (พัฒนางานประจํา 13 โครงการ และงานผลักดันยุทธศาสตร์ จํานวน 20 โครงการ) โครงการสําเร็จร้อยละ 57.52
และไม่สาํ เร็จ ร้อยละ 42.48 (อยูร่ ะหว่างดําเนินการ ร้อยละ 32.02 ไม่ได้ดาํ เนินการ ร้อยละ 8.50 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.96)
(ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.3)
2. ผลการดําเนินงานตัวชีว้ ดั ส่วนที่ 2 ของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี (Performance Agreement) ปี งบประมาณ 2552
ดังนี้
2.1 ด้านการวิจยั
2.2 ด้านการศึกษา
2.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
2.4 ด้านบริการวิชาการ
2.5 ด้านบริหารการเงิน การคลัง งบประมาณและสินทรัพย์
2.6 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และสร้างเสริมสุขภาพ
2.7 ด้านระบบกายภาพและสิง่ แวดล้อม
2.8 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามรายละเอียดแผนปฏิบตั กิ ารตามข้อตกลง Performance Agreement (ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.3)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.2.4
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.4.1 เอกสารคําสังคณะทํ
่
างานฯ
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.4.2 รายงานผลงานปี 2550-2551
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ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 1.2
กระบวนการ (Process)

1 มี แ ผนหรื อ แนวทางในการดํ า เนิ น งาน
(Plan)

ผลลัพธ์ (Results)

1. ไม่ ม ีก ารรายงานผลหรือ ผลลัพ ธ์ไ ม่ต รงกับ แผนงาน
และเป้ าหมาย หรือตํ่ ากว่าเป้าหมาย (No/Inaccurate/
Below Target)
2. มีการรายงานผลลัพธ์หรือเครื่องชีว้ ดั ทีต่ รงกับแผนงาน
และเป้าหมาย (On Target)
3. ผลลัพ ธ์ข องการดํา เนิ น งานดีก ว่ า เป้ าหมายที่ตัง้ ไว้
(Above Target)
4. การติดตามผลต่อเนื่องแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ท่ี ดี
ขึน้ (Upward Trend)
5. มีก ารนํ า ผลลัพธ์ท่ีดีข้นึ ไปเทียบเคีย ง (Benchmark)
ในระดับประเทศ

2 มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม
(Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ น
ระบบ (Check)
4. นํ า ผลการดํ า เนิ น งานมาปรับ ปรุ ง /พัฒ นา
มาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของ
วงจร PDCA อย่ างต่ อเนื่ อง (Continuous
Improvement)
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
แนวใหม่ ห รือ นวัต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

องค์ประกอบ 1.3
หลักการ

6. มีก ารนํ า ผลลัพธ์ท่ีดีข้นึ ไปเทียบเคีย ง (Benchmark)
ในระดับภูมภิ าคเอเชีย
7. มีก ารนํ า ผลลัพธ์ท่ีดีข้นึ ไปเทียบเคีย ง (Benchmark)
ในระดับโลก

ทรัพยากรบุคคล

Process

คนเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่าสูงสุดขององค์กร มหาวิทยาลัยจึงให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือกบุคลากร
ทั ง้ ความรู้ ความสามารถ จิ ตใจ และ
อ า ร ม ณ์ เ ข้ า สู่ อ ง ค์ ก ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ห ม า ะ ส ม กั บ แ ผ น
อัตรากําลัง

1. การประเมินความต้องการบุคลากร ซึ่งรวมถึงจํานวนและสมรรถนะ
ในแต่ละ สายงาน/ตําแหน่ง เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังทีจ่ ะนําไปสู่เป้าหมาย
ขององค์กร (P)
2. ดําเนินงานตามขัน้ ตอน วิธกี าร และระเบียบปฏิบตั ใิ นการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรแต่ละสายงาน เพื่อให้ได้ผู้ท่มี ีความรู้ ความสามารถ
สภาพจิตใจ และอารมณ์ทเ่ี หมาะสมกับตําแหน่งงาน (D)
3. การติดตาม ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก
บุคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ (C-A)

Process

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง


7.4)

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ.

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานข้ อ 1.3.1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประเมินความต้องการบุคลากร โดยให้ภาควิชา/หน่วยงานพิจารณาประเมินความต้องการ
บุคลากรทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในภาควิชา/หน่วยงานทีส่ อดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยภาควิชา/หน่วยงานวิเคราะห์
ภาระงานของภาควิชา/หน่วยงาน ระบุภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ ปริมาณงานของสายงานทีต่ อ้ งการ จําแนกประเภทของการขอ
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อัตรา สาขาวิชาชีพ คุณวุฒิ และ สมรรถนะ ทีต่ อ้ งการ แล้วส่งข้อมูลให้ฝา่ ยนโยบายและแผนวิเคราะห์จดั ทําแผนอัตรากําลังที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางเป้าหมายของคณะฯ และเพื่อทดแทนตําแหน่งทีถ่ ูกยุบเลิกจาการเกษียณอายุราชการ
หรือเพื่อรองรับโครงการใหม่ทม่ี คี วามจําเป็ นต้องการบุคลากรเพิม่ เติมตามภาระงานทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ คณะได้รบั อัตรากําลัง จะนํา
อัตราไว้ทส่ี ว่ นกลาง แล้วจัดสรรให้ภาควิชา/หน่วยงานตามแผนอัตรากําลังทีเ่ สนอขอ
คณะฯ มีระบบกลไกในการสรรหาบุคลากร โดยมีหน่วยงานการเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในดําเนินสรรหาคัดเลือก โดยการ
ดําเนินการสรรหาคัดเลือก แต่ละครัง้ นัน้ คณะจะจัดทําเป็ นประกาศคณะ โดยประกาศจะกําหนดรายลเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งอย่างชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือก อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย คณะ มีการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครบุคลาการผ่านทางสื่อต่างๆ เช่นหนังสือแจ้งเวียนไปตามสถาบันที่ผลิตบบุคลากร แจ้งข่าวทางหนังสือพิมพ์ และทาง
website ของคณะ การกําหนดแนวทางหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละประเภทการจ้างนัน้ จะมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วย คณบดีเป็ นประธาน รองคณบดี ผูแ้ ทนจากภาควิชา/หน่วยงานผูใ้ ช้ และผูเ้ กีย่ วข้องเป็ นกรรมการ
และผูแ้ ทนจากหน่วยการเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการเพื่อดําเนินคัดเลือก การดําเนินการสรรหาคัดเลือกนัน้ มีขนั ้ ตอนการดําเนินการ
ดังนี้
1. ภาควิชา/หน่วยงานทีม่ อี ตั ราว่างหรือได้รบั การจัดสรรตําแหน่ง ทําบันทึกเสนอคณบดี เพื่อขออนุมตั ดิ าํ เนินการ
สรรหาบุคลากรเข้าบรรจุแต่งตัง้ ในตําแหน่งทีว่ ่าง/รับใหม่
2. หน่วยการเจ้าหน้าทีร่ บั เรื่องการได้รบั อนุมตั ติ ําแหน่ง/จัดสรiแล้วจะดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดคุณสมบัตขิ องตําแหน่งทีจ่ ะบรรจุ (ตามข้อเสนอของภาควิชา/หน่วยงาน)
(2) ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัคร
(3) ดําเนินการรับสมัคร
(4) ดําเนินการประสานงาน/จัดเตรียมข้อสอบ และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(5) ดําเนินการสอบและคัดเลือก
(6) ดําเนินการแจ้งผลการสอบและบันทึกคะแนนสอบ
(7) ดําเนินการจัดทําประกาศผลผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือก
(8) ดําเนินการรับการรายงานตัวผูไ้ ด้รบั การการคัดเลือก
(9) ดําเนินการจัดทําเรื่องบรรจุแต่งตัง้
(10) ตรวจสอบเรื่อง/คําสังการบรรจุ
่
เพื่อส่งมหาวิทยาลัย
(11) ดําเนินการจัดส่งสําเนาให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
(12) ดําเนินการจัดทําเอกสารผูบ้ รรจุใหม่ (แฟ้มเอกสาร)
วิ ธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิ ทยาลัย (สายวิ ชาการ) ดําเนินการ
(1) ทดสอบการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
(2) การสอบสัมภาษณ์
พนักงานมหาวิ ทยาลัย (สายวิ ชาชีพและบริหารทัวไป)
่
ดําเนินการ
(1) สอบข้อเขียนเกีย่ วกับความรูท้ วไป
ั ่ ความรูเ้ กีย่ วกับวิชาชีพ และอื่น ๆ
(2) สอบภาคปฏิบตั คิ อมพิวเตอร์ (Microsoft Word/Excel ฯลฯ)
(3) สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ
(4) ทดสอบสภาพจิตใจตามแบบฟอร์ม เพื่อใช้ประกอบในการสอบสัมภาษณ์
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คณะฯ ได้มดี าํ เนินการปรับปรุงการกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลากร จากเดิมการจัดทําประกาศเปิ ดรับสมัคร
บุคลากรโดยส่งจดหมายหนังสือไปตามหน่วยงานต่างๆ นัน้ มีผมู้ าสมัครน้อยและมีความรูค้ วามสามารถไม่ตรงตามต้องการ จึง
ได้ใช้วธิ ปี ระกาศทาง website ของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในการประกาศรับสมัครจะมีการชีแ้ จงรายละเอียดของ
คุณสมบัตเิ พิม่ มากขึน้ ทําให้มบี คุ ลากรมาสมัครงานเพิม่ มาก

ปี งบประมาณ
2552

ข้อมูลการสรรหาคัดเลือกบุคลากรปี 2552
จํานวนผูม้ าสมัครงาน
จํานวนผูไ้ ด้รบั การบรรจุ
42

9

ร้อยละของผูผ้ ่านการทดลอง
ปฏิบตั งิ าน
9

เอกสารอ้ างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.3.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.3

บทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนอัตรากําลัง
แผนอัตรากําลังบุคลากร
บทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาบรรจุแต่งตัง้

เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.4

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและคัดเลือกบุคคลการ
บรรจุและแต่งตัง้ และการทดลองปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.5 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุคคลเข้า
ปฏิบตั งิ านในคณะ สาธารณสุขศาสตร์
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.6 แผนการปฏิบตั งิ านในการคัดเลือกบุคลากร
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.7 ตัวอย่างการสรรหาบุคลากร
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.8 ขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารสรรหาบุคลากร (Flow chart)

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.3.2 มีก ารพัฒ นาเสริ ม สร้ า ง 1. การประเมินความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่ง รวมถึง
ศักยภาพและความก้าวหน้ าของ สมรรถนะทีจ่ าํ เป็นต่อการปฏิบตั งิ านสูว่ สิ ยั ทัศน์ขององค์กร (P)
บุคลากรทุกสายงานอย่างต่อเนื่ อง 2. แผนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในแต่ละสายงาน (P)

Process

3. การกําหนดลําดับขัน้ ความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน (Career Ladder) และ
ลักษณะงานของแต่ละตําแหน่ง (P)
4. ดําเนินการและติดตามประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการกําหนดลําดับ
ขัน้ ความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน (Career Ladder) (D-C)
5. การนําผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการพัฒนาและ สร้าง
ความก้าวหน้าของบุคลากร (A)

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา (สกอ. 2.5)
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา (สมศ. 6.3)
สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (สกอ. 2.6)
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ (สมศ. 6.4)
มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ (สกอ. 2.7)
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics) (สมศ. 6.5)
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7. ร้อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 7.7)
8. ร้อยละของอาจารย์ประจําทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (สมศ. 5.9)
9. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา (สมศ. 5.10)
10. ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุ นที่ได้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิช าชีพ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(สมศ. 5.11)

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานข้ อ 1.3.2
คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนฯ จัดทําแบบสํารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรโดยให้หวั หน้าภาควิชา/หน่ วยงานประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของภาควิชา/หน่ วยงานแล้วเสนอแผน
ความต้องการจะพัฒนา มายังฝา่ ยบริหารเพื่อขอสนับสนุ นงบประมาณ นอกจากนี้บุคลากรก็สามารถประเมินศักยภาพตนเองใน
การเข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิม่ ความชํานาญในสาขาวิชาชีพ โดยเสนอความต้องการมายังคณะฯ นอกจากนี้ในปี 2552 คณะได้
กําหนดสมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นของบุคลากรของคณะฯ ดังนี้
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ตําแหน่งวิชาการ, ตําแหน่งบริหาร(คณบดี,รองคณบดี
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
ตําแหน่งสนับสนุน หัวหน้าภาควิชา,เลขานุการคณะ,
หัวหน้างาน)
3
4
1. ความยึดมันในคุ
่
ณธรรม ( Integrity)
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริต ปฏิบตั งิ านด้วยความ
โปร่งใส มีวนิ ยั ในตนเอง ยึดมันในหลั
่
กคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ รักษาวาจา เชื่อถือและไว้วางใจได้เสมอ
3
4
2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
ความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั งิ านให้ดหี รือเกินมาตรฐานทีม่ อี ยู่ โดยใช้
เกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิที์ ส่ ว่ นงานหรือมหาวิทยาลัยกําหนด อีกทัง้ ยัง
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พฒ
ั นาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายทีย่ ากและท้าทายชนิดทีอ่ าจไม่เคยมีผใู้ ด
สามารถกระทําได้มาก่อน
3
4
3. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility)
ความทุม่ เท รับผิดชอบ มุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั งิ านให้ประสบ
ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความคุม้ ค่าในการใช้
ทรัพยากรและเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ บั บริการและองค์กร
3
4
4. การทํางานเป็ นทีม (Teamwork)
ความเข้าใจในบทบาท และหน้าทีข่ องตนเองในฐานะทีเ่ ป็ นสมาชิก
ั
หนึ่งของทีม รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมในการทํางาน การแก้ไขปญหา
และการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ กับ
สมาชิก ในทีม
5. การวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ (Systematic Job
3
4
Planning)
ั หาและ
ความสามารถในการวางแผน และการวิเ คราะห์ถึง ป ญ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทัง้ ความสามารถใน
การตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่ า ง ๆ ทัง้ ของตนเองและ
ผูอ้ ่นื ได้
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ตําแหน่ งวิ ชาการ,
ตําแหน่ งสนับสนุน

สมรรถนะตามหน้ าที่ (Functional Competency)

1. การมีวิถีชีวิตสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy lifestyle)
การกระทําทีเ่ ป็นประจําและสมํ่าเสมอ จนเป็ นนิสยั และแบบแผนการดําเนิน
ชีวติ ทีท่ าํ ให้มสี ขุ ภาพดีทงั ้ ทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณหรือ
ปญั ญา รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมในการควบคุมและพัฒนาสิง่ แวดล้อมให้เอือ้
ต่อสุขภาพ ทัง้ สิง่ แวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม

สมรรถนะทางการบริหาร ( Managerial Competency)

1. การมีวิสยั ทัศน์ (Visioning)
ความสามารถในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการ
ทํางานของส่วนงาน/หน่วยงานให้ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์และ
เป้าหมายขององค์กร รวมทัง้ ความ สามารถในการผลักดัน และ
กระตุน้ จูงใจให้ผอู้ ่นื ทํางานให้ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ขององค์กร
2. ความเป็ นผูน้ ํา(Leadership)
ความสามารถในการวางตนและเป็ นตัวอย่างทีด่ ี การมีศลิ ปะในการ
โน้มน้าว จูงใจ กระตุน้ และให้กาํ ลังใจแก่ผรู้ ่วมงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน ความตัง้ ใจและเต็มใจร่วมกันทํางานให้สาํ เร็จ
ความสนใจ และความสามารถในการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของทีมงานด้วยวิธกี ารอย่างเหมาะสม
3. ศักยภาพเพือ่ นําการปรับเปลี่ยน (Change Management)
ความตัง้ ใจ และความสามารถในการกระตุน้ ผลักดันสมาชิกในองค์กร
ให้เกิดความต้องการจะปรับเปลีย่ นไปในแนวทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กร รวมถึงการสือ่ สารให้ผอู้ น่ื เข้าใจ และดําเนินการให้การ
ปรับเปลีย่ นนัน้ เกิดขึน้ จริง
4. การคิ ดเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ การกําหนดกลยุทธ์ การลด
จุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤตเป็ นโอกาส และการคิดเพื่อให้
ได้รบั ชัยชนะในทุกสถานการณ์
6. การให้อาํ นาจแก่ผอู้ ื่น(Empowering Others)
ความเชื่อมันในความสามารถของผู
่
อ้ ่นื โดยมอบหมายอํานาจและ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบให้ เพื่อให้ผอู้ ่นื มีอสิ ระในการสร้างสรรค์วธิ กี ารของ
ตนเพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน
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3

ตําแหน่ งบริหาร
(,คณบดี,รองคณบดี,
หัวหน้ าภาควิ ชา,
เลขานุการคณะ,
หัวหน้ างาน)
3

ตําแหน่ งวิ ชาการ,
ตําแหน่ งสนับสนุน

ตําแหน่ งบริหาร
(,คณบดี,รองคณบดี,
หัวหน้ าภาควิ ชา,
เลขานุการคณะ,
หัวหน้ างาน)

-

4

-

4

-

4

-

4

-

3

คณะฯ มีแผนการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรแต่ละสายงานโดย
- สายวิชาการ สนับสนุนให้ศกึ ษาต่อ สนับสนุนทุนวิจยั ทุนนําเสนอผลงาน ทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงาน ทุน
สนับสนุนการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทีห่ น่ วยงานภายนอกเป็ นผูจ้ ดั นอกจากนี้ภายในคณะฯ ได้มกี ารจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
จําแนกตามภารกิจเป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ ได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในด้านต่าง ๆ มาบรรยายพิเศษเ พื่ อ
เสริมสร้างความรู้ และทักษะในการเรียนการสอน วิจยั บริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
และให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามุ่งไปสู่ 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก คณะมีการแจ้งเวียน การ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics) ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด โดยมีสภาอาจารย์ของคณะเป็ น
แกนนําและจัดให้มกี ระบวนการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่นการคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นของคณะ
- สายสนับสนุ นวิชาการ สนับสนุ นทุนในการไปพัฒนาฝึ กอบรม ในสาขาวิชาชีพ การจัดโครงการศึกษาดูงาน
ในต่างมหาวิทยาลัย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ าน
คณะได้ กําหนดลําดับขัน้ ความก้าวหน้าของแต่ละสายงานและลักษณะงานของแต่ละตําแหน่ ง โดยปฏิบตั ิตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินเพื่อแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ งระดับ
ชํานาญการ ระดับเชีย่ วชาญและระดับเชีย่ วชาญพิเศษ พ.ศ. 2550
- สายวิชาการ สามารถเสนอขอตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
- สายสนับสนุ นวิชาการ : สามารถขอกําหนดตําแหน่ งชํานาญการ ระดับ 6 ระดับ 7-8 เชีย่ วชาญ ระดับ 9 และ
เชีย่ วชาญพิเศษ ระดับ 10 (พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างกําหนด)
- ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ : สามารถสอบเลื่อนตําแหน่งระดับชัน้ ตามตําแหน่ง เช่น ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ดดี
ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 และ 4 ตามลําดับ เมื่อเงินเดือนถึงขึน้ สูงสุดในแต่ละดับ
คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เข้าสูต่ ําแหน่งและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานโดย
- การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อฝึกการจัดทําผลงานวิชาการ และการส่งไปฝึกอบรมเกีย่ วกับการเขียนผลงาน
- ส่งเสริมให้ขอตําแหน่งทางวิชาการและชํานาญการ โดยมีคณะกรรมการช่วยพิจารณาผลงานและให้คาํ แนะนําใน
การเขียนผลงาน
- สนับสนุนงบประมาณในการผลิตเอกสารวิชาการ เอกสารผลงาน
หน่วยการเจ้าหน้าทีไ่ ด้มกี ารรวบรวมรายชื่อผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบเกณฑ์ในการเลื่อนระดับ และแจ้งไปยังผูบ้ งั คับบัญชา
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อกระตุ้นให้ผมู้ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดําเนินการจัดทําผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบการเลื่อนระดับหรือขอกําหนด
ตําแหน่งชํานาญการหรือเชีย่ วชาญ หรือ กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
คณะสนับสนุ นกระตุ้นให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ ซึ่งบุคลากรจําเป็ นต้องมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าในสายงานของตน เพื่อให้สามารถเลื่อนระดับได้ตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด
เช่นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับตําแหน่ ง เช่น ต้องผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Microsoft Excel
และหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับกลาง เป็ นต้น
ข้อมูล รายละเอียดตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
- สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์( 0:29.94:70.06)
(สกอ.2.5)
-ร้อยละ 70.06 ของอาจารย์ประจําทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา (105*100/157) (สมศ.6.3)
- สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
(28.03:29.30:42.04:0.64) (สกอ.2.6)
- ร้อยละ 71.97 ของอาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ( 113 x 100 / 157 ) ( สมศ. 6.4 )
- มี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม การปฏิ บ ั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของคณาจารย์ ร วม 4 ข้ อ (สกอ.2.7)
อยู่ระดับคะแนน 3
- การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์(Professional Ethics) ( สมศ.6.5) อยู่ระดับคะแนน 3
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- ร้อยละ 1.27 ของอาจารย์ประจําทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
(2x100x157) (สกอ.7.7)
- ร้อยละ 89.81 ของอาจารย์ประจําทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ (141x100x157) (สมศ.5.9)
-. จํานวน 249.771 บาท/คน สําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
(392,140.23x100/157) (สมศ.5.10)
- ร้อยละ 34.64 ของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (53x100/153) (สมศ.5.11)
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.2
เอกสารหมายเลย PH 1.3.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.4

แผนความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทุกสายงานได้รบั การฝึกอบรมพัฒนา
ข้อมูลงบประมาณในการพัฒนาอบรมของบุคลากร
(1) ระเบียบ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางลําดับขัน้ ความก้าวหน้า
ของแต่ละสายงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินเพื่อแต่งตัง้ ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. 2550
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดาํ รง
ตําแหน่งระดับชํานาญการระดับเชีย่ วชาญ และระดับเชีย่ วชาญพิเศษ พ.ศ. 2550
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้มคี วามก้าวหน้าในตําแหน่ง ชํานาญงาน ชํานาญการ เชีย่ วชาญ
เชีย่ วชาญพิเศษ พ.ศ. 2552
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความจําเป็ นเพื่อกําหนดให้มตี ําแหน่งระดับ
ชํานาญการ ระดับ เชีย่ วชาญ และระดับเชีย่ วชาญพิเศษ 2550
เอกสารหมายเลข PH 1.3.2.5 ข้อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้เลื่อนระดับ

มาตรฐานคุณภาพ

1.3.3 มี ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม
พร้ อ มบุ ค ลาก รด้ านความ รู้
ความสามารถ และทักษะ เพื่ อ
รองรับตําแหน่ งบริ หาร

Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. แผนการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับตําแหน่งบริหาร (P)
2. การประเมินทดสอบความพร้อมของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับตําแหน่งทีส่ าํ คัญ (D)
3. การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาการเตรียมความพร้อม
บุคลากรด้านความรูค้ วามสามารถ และทักษะการบริหาร (C-A)

การดําเนิ นการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.3
คณะมีแผนการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับตําแหน่ งบริหารทุกระดับ โดยพิจารณาจากผู้ท่กี ําลังดํารงตําแหน่ งหัวหน้ า
ภาควิชา / รองหัวหน้าภาควิชา / ผูช้ ่วยคณบดี / หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย เพื่อส่งเข้ารับการอบรมเพิม่ ทักษะทางการบริหารใน
หลักสูตรทีม่ หาวิทยาลัย หรือหน่ วยงานภายนอกจัดให้ เช่น หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนักบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร Mini MPA ของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรการบริหารสําหรับนักบริหารระดับกลาง (หลักสูตรที่

42

ก.พ.อ. ให้การรับรอง) ตามที่ ก.พ.อ. กําหนดเพื่อพัฒนาผูท้ จ่ี ะขึน้ ดํารงตําแหน่ งระดับหัวหน้างาน หรือระดับ 7 และส่งบุคลากรไป
อบรมที่ห น่ ว ยงานภายนอกจัด เช่ น หลัก สูต รประกาศนี ย บัต รธรรมาภิบ าลของผู้บ ริห ารระดับ กลาง สถาบัน พระปกเกล้า
นอกจากนี้ยงั ได้พจิ ารณาจากบุคลากรที่ไม่มตี ําแหน่ งบริหาร แต่มบี ุคลิกลักษณะ และผู้ท่มี ีความพร้อมและศักยภาพที่จะเป็ น
ผูบ้ ริหารในระดับต่าง ๆ ในอนาคตให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพความรูใ้ นวิชาชีพ และทักษะในงานด้านการบริหารงาน
คณะได้กําหนดให้ผเู้ ข้ารับการอบรมพัฒนาจัดทํารายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรมสัมมนาเสนอผูบ้ งั คับบัญชาในระดับถัดไป
และเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ
คณะฯ มีการประเมินทดสอบความพร้อมในการเป็ นผู้บริหาร โดยการมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิในบทบาทรักษาการ
หัวหน้าหน่วย หัวหน้าโครงการ รองหัวหน้าโครงการ หรือเลขานุ การโครงการ รวมทัง้ การปฏิบตั งิ านในบทบาทคณะกรรมการที่
สําคัญๆ
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.3.2

สรุปรายชื่อผูท้ ผ่ี ่านการอบรมทักษะทางการบริหาร
รายงานการเข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหาร

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

Process

1. การกําหนดแนวทาง รอบเวลาการประเมิน องค์ประกอบของคณะกรรมการ
การประเมิน หัวข้อการประเมิน แบบฟอร์ม ฯลฯ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้
เหมาะสมกับ ลัก ษณะงานของทุ ก สายงาน โดยผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย และผู้ถู ก
ประเมินมีสว่ นร่วมในการพิจารณา (P)
2. ดําเนินงานตามกระบวนการในการประเมินผลงานของบุคลากรแต่ละสายงาน และ
แจ้งผลการประเมินให้ผถู้ ูกประเมินรับทราบ (D)
3. การนํ าผลการประเมินบุคลากรมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร (C-A)
4. การติด ตาม ประเมิน ผล และปรับ ปรุ ง พัฒ นา “ระบบการประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร” ขององค์กร (C-A)
5. ส่งเสริมความก้าวหน้าและกําลังใจของบุคลากรที่มผี ลการปฏิบตั งิ านดี/ดีเด่น
(A)

1.3.4 มีร ะบบการประเมิ น ผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ใ ห้
ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับ
อย่ า งเป็ นธรรม โปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.3.4
คณะฯ ได้กาํ หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุ น ปี ละ 2 ครัง้ ครัง้
ที่ 1 ตัง้ แต่วนั ที1่ ตุลาคม – 31 มีนาคม และครัง้ ที่ 2 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน – 30 กันยายนของทุกปี ซึง่ ผูร้ บั การประเมินจะต้อง
ทําความตกลงรับการมอบหมายงานและเป้าหมายกับผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบมอบหมายทีก่ ําหนดไว้โดยมี
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น, ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป รวมทัง้ กําหนด หัวข้อการประเมินตาม
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีแ่ บ่งออกตามประเภท เช่น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเภทยัง
แยกออกเป็ นแต่ละสายงาน เช่น ระดับปฏิบตั กิ าร ระดับบริหาร เป็ นต้น
เมื่อถึงรอบการประเมินแต่ละครัง้ หน่วยการเจ้าหน้าทีจ่ ะดําเนินการแจ้งให้ภาควิชา / หน่วยงาน ทําการประเมินผล
เบือ้ งต้นแล้วเสนอคณะกรรมการประเมิน เมื่อดําเนินการประเมินผลแล้วคณะกรรมการการประเมินผลและผูบ้ งั คับบัญชาต้องแจ้ง
ผลการประเมินผลให้ผรู้ บั การประเมินรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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คณะกรรมการการประเมินผลฯ
จะนําผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสําหรับปี งบประมาณถัดไป
โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั การประเมินการปฏิบตั งิ านตํ่ากว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
ภาควิชา/หน่วยงานจะมีวธิ ดี าํ เนินการพัฒนาความรู้ ทักษะในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมกับงานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบ เช่น การ
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิม่ เติม การจัดให้มพี เ่ี ลีย้ งช่วยสอนงาน
คณะกรรมการประเมินฯ จะมีการติดามผลการพัฒนาบุคลากรที่ได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตํ่ากว่าเกณฑ์
โดยจะนําผลการปฏิบตั งิ านปจั จุบนั เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ บู้ งั คับบัญชาได้เสนอแนะ
คณะฯ ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าและกําลังใจของบุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี/ดีเด่น โดยนําผล
การประเมินมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาขึน้ เงินเดือน เงินโบนัส และการเลื่อนระดับของข้าราชการ การ
แต่งตัง้ เป็ นหัวหน้างาน การเลื่อนระดับตําแหน่ง การคัดเลือกให้เป็ นบุคลากรดีเด่น ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

หลักฐาน/ข้ อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานข้ อ 1.3.4
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.3.4.1
PH 1.3.4.2
PH 1.3.4.3
PH 1.3.4.4
PH 1.3.4.5

ระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะฯ
แบบฟอร์มมอบหมายงานและแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
หลักเกณฑ์การจัดสรรและรายชือ่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั เงินโบนัส
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประเมิน
แบบรายงานผลการประเมินปี ละ 2 ครัง้

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

Process

2. การดําเนินการและการรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนฯ ต่อ
ผูบ้ ริหารองค์กร (D)
3. การติด ตาม ประเมิน ผล และปรับ ปรุ ง พัฒ นาระบบการอุ ท ธรณ์ ร้อ งทุ ก ข์
ขององค์กร (C-A)

1.3.5 มีระบบการอุทธรณ์ และ 1. การกําหนดองค์ประกอบหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ ช่องทาง
ร้ องทุ กข์ ที่ เป็ นอิ สระและมี ทีห่ ลากหลายในการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อขัดข้อง ตลอดจน ความคิดเห็น
จากบุคลากร (P)
ประสิ ทธิ ภาพ

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานข้ อ 1.3.4
คณะฯ ดําเนินการ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ โดย มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ นอกจากนี้ บุคลากรยังใช้ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อขัดข้อง ดังนี้
ั หากับ
บุคลากรมีปญั หากับเพื่อนร่ว มงาน สามารถร้องเรียนผ่า นผู้บงั คับบัญชาได้โดยตรง หรือบุคลากรมีป ญ
ผูบ้ งั คับบัญชา สามารถร้องเรียนผ่านผูบ้ ริหารระดับสูงของคณะฯ อย่างเป็ นทางการ โดยทําหนังสือรายงานตามลําดับชัน้ หรืออย่าง
ไม่เป็ นทางการ โดยเขียนโน๊ตคําถามหรือข้อข้องใจถึงผูบ้ ริหารโดยตรงหรือส่งผ่านทาง
ตูร้ บั ความคิดเห็น
เวทีผบู้ ริหารพบบุคลากร
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-

เขียนหนังสือร้องเรียนหรือโทรศัพท์ถงึ คณบดีโดยตรงหรือส่งทาง e-mail เป็ นต้น
เมื่อมีผู้รอ้ งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ข้างต้น มายังฝ่ายผู้บริหาร ผูบ้ ริหารจะดําเนินการส่งเรื่องต่อไปยังหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเพื่อดําเนินการแก้ไข หรือบรรเทาปญั หาดังกล่าวผ่านระบบงาน ถ้าหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดําเนินการไม่ได้ จะรายงานต่อ
คณบดี คณบดีจะดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน และจะมีการรายงานการดําเนินการแก้ไขให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สําหรับกรณีการ
ร้องเรียนทีเ่ ป็ นเรื่องเกีย่ วข้องกับวินัยของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง หรือเรื่องร้ายแรงของคณะฯ จะมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึง่ คณะกรรมการจะประกอบด้วย ผ่ายบริหาร ผูแ้ ทนอาจารย์ประจําคณะ และผูแ้ ทนจากหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง เมื่อคณะกรรมการได้ขอ้ เท็จจริงแล้วจะเสนอรายงานต่อคณบดีเพื่อพิจาณาสังการหรื
่
อรายงานต่อไปยังมหาวิทยาลัย
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา คณะมีขอ้ ร้องเรียนประเภทร้องทุกข์ จํานวน 2 ราย
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.5
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.4

มาตรฐานคุณภาพ

เอกสารการแจ้งเวียนระบบการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ให้บุคลากรทราบ
ข้อมูลการร้องเรียนเป็ นหนังสือและหรือโทรศัพท์ถงึ คณบดีโดยตรง
รายงานการจัดเวทีผบู้ ริหารพบประชาคม
ข้อมูลการร้องทุกข์

1.3.6 มี ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร
สภาพแวดล้ อม และการสร้ า ง
เสริ มสุ ข ภาวะ ที่ ทํา ให้ บุ คลากร
ทํ างานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และอยู่อย่างมีความสุข

Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. แนวทางและการดําเนินงานจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร ทุกสาย
งาน (P-D)
2. การจัดผังกายภาพ สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบตั งิ านและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคลากร (D)
3. การสร้างเสริมสุขภาพ กาย ใจ และปญั ญาแก่บุคลากร (D)
4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาการจัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และ
การสร้างเสริมสุขภาวะ (C-A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.3.6
คณะฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงาน ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และระเบียบ
ของกรมบัญชีกลาง และระเบียบ/ประกาศของคณะฯทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ จ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น เช่น
เงินประจําตําแหน่ง ค่าอาหารทําการล่วงเวลา ค่าสอน ค่าเช่าบ้าน เงินโบนัสเงินสวัสดิการประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล การจัดทําประกันอุบตั เิ หตุ สําหรับผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ริ าชการนอกเขต กรุงเทพฯ และต่างประเทศ เงิน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เงินรางวัลการตีพมิ พ์ผลงาน การจัดอุปกรณ์ในการทํางาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ
ั ยเกือ้ หนุนให้บุคลากรทุกสายงานทํางานได้อย่างมีความสุข
วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น คณะฯ ได้จดั สวัสดิการต่างๆเพื่อเป็ นปจจั
โดยได้จดั ให้มกี องทุนสวัสดิการคณะฯ เพื่อจัดสรรสวัสดิการเพิม่ เติมนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยกําหนด คณะฯ ได้ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล และระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีการแต่งตัง้
อนุกรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ขน้ึ และมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลทางด้านสวัสดิการเพื่อจัดสวัสดิการที่
ดีทส่ี ดุ ให้แก่บุคลากรของคณะฯ
คณะอนุ กรรมการสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทุก
สายงาน ได้แก่ การให้เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยต่าง ๆ การให้เงินช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุหรืออันตรายขณะ
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ปฏิบตั ิหน้าที่ การเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ การให้เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ สวัสดิการพวงหรีด เงินรางวัลให้แก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่น ๆ เช่น โครงการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
คณะฯ ได้มีการบริหารจัดการโครงสร้างทางกายภาพ สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย โดยตระหนักถึงการ
ปฏิบตั งิ านและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคลากร คณะฯได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ และมอบหมายรองคณบดีรบั ผิดชอบ บริหารจัดการการ
จัดโครงสร้างทางกายภาพ สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย มีการมอบหมายให้หน่ วยซ่อมบํารุงทําหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ร้านอาหารและร้านค้าให้ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะดวกและเอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็ นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (โครงการ สอส คณะ) โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุ น
จาก สสส ซึง่ การดําเนินโครงการดังกล่าว จะมีการดําเนินการในทุกมิติ คือกาย จิต สังคม สิง่ แวดล้อมละความปลอดภัย กิจกรรม
ของโครงการได้แก่ การ ตรวจสุขภาพประจําปี ซึง่ ในปี งบประมาณ 2552 มีบุคลากรทีเ่ ข้ารับบริการจํานวน 148 คน การ
สนับสนุ นให้มีการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย ได้แก่ ชมรมโยคะ ชมรมปิ งปอง ชมรมแบดมินตัน ชมรมธรรมะสุขใจ การให้
คําแนะนําเรื่องการบริโภคอาหาร ในโครงการหนุ่ มสาวกว่าวัยหัวใจดี เป็ นต้น การจัดทําระบบจัดการขยะรีไซเคิล และในส่วนการ
ดําเนินการในการจัดซือ้ และซ่อมแซม ปรับปรุงสิง่ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลากร และสิง่ แวดล้อมของ
คณะฯ สําหรับปี งบประมาณ 2552 ดังรายการต่อไปนี้
- จ้างจัดเก็บสายไฟฟ้าและสายระบบสือ่ สาร
ปรับปรุงวางท่อรับนํ้าทิง้ เครื่องปรับอากาศ
ปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสาย
ปรับปรุงโครงการระบบประปา
ปรับปรุงห้องสารสนเทศ
ปรับปรุงห้องนํ้า ห้องเตรียมจัดเลีย้ งและห้องพักหัวหน้า
จ้างทําระบบกันซึมรางระบายนํ้าดาดฟ้า
จ้างปรับปรุงห้องศรีราชพฤกษ์
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
จ้างปรับปรุงบ่อนํ้าสูบนํ้าเสียเดิมเป็ นบ่อดักไขมัน
อุปกรณ์สาํ นักงานทีส่ าํ คัญต่าง ๆ
คณะมีการติดตามประเมินผลการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย และการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากร
โดยการประเมินจากผลการตรวจสุขภาพประจําปี และการประเมินภายหลังจากกาจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ โดยคณะกรรมการ
หรือผูร้ บั ผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะนําผลการประเมินมาเป็ นข้อมูลปรับแผนการดําเนินการในครัง้ ต่อๆไป นอกจากนี้ผบู้ ริหาร
มีการพูดคุยกับประชาคม มีการติดตามประเมินผลจากโครงการต่างๆ ทีด่ าํ เนินการ และนําผลมาจัดทําแผนงานโครงการต่างๆ
ในปี ต่อไป เช่น โครงการปรับปรุงสถานทีท่ าํ งาน โครงการจัดซือ้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการ สอส ระยะที่ 2
สรุปผลการจัดกิจกรรม / สวัสดิการบุคลากร ประจําปี 2552
ประเภทสวัสดิการ
จํานวน
ค่าใช้จ่าย (บาท)
1. โครงการ “วันมุฑติ าจิต แด่ผเู้ กษียณอายุราชการ ประจําปี 2552
1 รายการ
130,714
2. ค่าเยีย่ มไข้
8 รายการ
4,000
3. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์
8 รายการ
2,100
4. ค่าช่วยทําบุญงานศพ
3 รายการ
6,000
5. ค่าทางด่วน
3 รายการ
260
รวม
243 รายการ
143,074

46

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 1.3.6
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.4

ข้อมูลบุคลากรของคณะได้รบั สวัสดิการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
สวัสดิการอื่นๆ
คณะกรรมการฯ รับผิดชอบโครงการสอส ของคณะ
โครงการจัดการระบบขยะรีไซเคิล
รายการเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ าน

เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.5

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย

มหิดล พ.ศ. 2550
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.6
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย สวัสดิการ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2542
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.7
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การอนุมตั กิ ารจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2542
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.8 ระเบียบคณะอนุ กรรมการสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการภายในคณะ พ.ศ. 2536
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.9
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบตั ใิ นการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 1.3
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.
6
7

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

องค์ประกอบ 1.4 การจัดการความรู้

Process & Result

หลักการ องค์ ก รกํ า หนดการคัด สรร รวบรวม วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ จัด การแลกเปลี่ย น ปรับ ปรุง ข้อ มูล
สารสนเทศ และสิน ทรัพ ย์ท างความรู้ เพื่อ แบ่ ง ป นั ให้เ กิด ประโยชน์ ต่ อ องค์ก รในการเรีย นรู้แ ละ
สร้างสรรค์สงั คม
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มาตรฐานคุณภาพ
ณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.4.1 มีระบบและกลไกในการ 1. การมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุค คล/ เพื่อ กํา กับ ดูแ ล วางนโยบาย
แผนงานในการดําเนินการด้านการจัดการความรู้ขององค์กร ศึกษา วิเคราะห์
จัดการความรู้
จัดทําแผนการดําเนินการด้านการจัดการความรูข้ ององค์กร (P)
2. การดําเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ รวมทัง้ กิจกรรม
เผยแพร่ความรูท้ เ่ี กิดขึน้ (D)
3. การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น เครื่อ งมือ ในการจัด การความรู้ และเพิ่ม
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการความรู้ (D)
4. เครือข่ายเพื่อร่วมดําเนินการด้านการจัดการความรูท้ งั ้ ภายในและภายนอก (D)
5. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อ
สนับสนุนองค์กรไปสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (C-A)

Process
ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1. มีการพัฒนาสถาบันสูอ่ งค์การเรียนรู้ (สกอ. 7.3)
2. มีการพัฒนาสถาบันสูอ่ งค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก (สมศ. 5.2)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.4.1
คณะฯ ได้จดั ตัง้ คณะทํางานการจัดการความรู้ (ใช้เอกสารหมายเลข PH 1.1.4. 1) คณะทํางานการจัดการความรูฯ้
ซึง่ มีรองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพเป็ นประธานคณะทํางาน ได้จดั ทําแผนงาน/โครงการ การจัดการความรู้ (ใช้เอกสาร
หมายเลข PH 1.1.4.2) เพื่อจัดการความรูด้ า้ นการสร้างเสริมสุขภาพ และการผลักดันยุทธศาสตร์ของคณะฯ คณะทํางานฯ ได้วาง
แนวทางปฏิบตั ริ วมทัง้ กําหนดเป้าหมายของการจัดการความรูข้ องคณะฯ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยเริม่ เปิ ดตัวในวันที่ 17 มกราคม
2550 โดยใช้ปลาทูโมเดล โดยมีแผนการดําเนินงานเป็ น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ระยะการเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการความรูโ้ ดยใช้การสร้างเสริมสุขภาพเป็ นกรณีศกึ ษา
ระยะที่ 2 ระยะขยายผล สนับสนุนให้บุคลากรรวมกลุ่มเป็ นชุมชนแนวปฏิบตั ิ (CoP) ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสาธารณสุขฯ และ
การผลักดันยุทธศาสตร์คณะฯ (ใช้เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.3)
ระยะที่ 3 การจัดตัง้ ศูนย์จดั การความรู้ ให้เกิดการดําเนินงาน ซึง่ บูรณาการ ทัง้ ในบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
อย่างต่อเนื่อง ในปี งบประมาณ 2552 อยู่ในช่วงการดําเนินงานในระยะที่ 2 ต่อเนื่องกับระยะที่ 3 โดยกําหนดกิจกรรม และ
ช่วงเวลาดังแสดงในตาราง
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แผนปฏิ ทินกิ จกรรมของคณะกรรมการการจัดการความรูใ้ นปี งบประมาณ 2552 และ 2553
ปี งบประมาณ 2552
ปี 2553
กิ จกรรม/เวทีการจัดการความรู้
มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค พย. ธค
1. เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวทางการ
√
ปฏิบตั เิ พื่อขอทุน สอส.
2. การเขียนตํารา/หนังสือทางวิชาการ
√
3. แนวทางการปฏิบตั เิ พื่อการจัดเวทีของ
√
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
4. แนวทางการเขียนโครงการทีเ่ พื่อให้
√
ได้รบั ทุนการสนับสนุน
5. สถานการณ์การของไข้หวัดใหญ่สาย
√
พันธ์ใหม่ ชนิด A 2009 H,N
6. แนวทางการผลักดันงานประจําทีเพื่อมุ่ง
√ √ √ √ √
สู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก (การ
รวมกลุ่ม)
7. เสวนา แนวปฏิบตั เิ รื่องความปลอดภัย
√
ทางชีวภาพ (Biosafety)
8. การรวมกลุ่มวิจยั เพื่อขอทุน สอส.
√ √
9. การรวมกลุ่มวิจยั เพื่อจัดทําโครงการชุด
√
เพื่อของบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2554
10. การเขียนบทความวิจยั เพื่อดําเนิน
√
โครงการนานาชาติ
11. Systematic Reviews
√
12. Research Talk (ช่วงเทีย่ ง)
√ √ √ √ √ √
่
่
หมายเหตุ ครัง้ ที่ 1-7 เป็ นการดําเนินงานโดย ฝายรองคณบดีฝายวิจยั และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับหน่วยบริหารการวิจยั
ของคณะฯ
จากการวิเคราะห์ และประเมินผลการดําเนินงานของคณะทํางาน พบว่าการสื่อสารด้านการจัดการความรู้ ยังไม่ทวถึ
ั่ ง
อาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่ยงั ไม่เห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ เนื่องจากอาจารย์มคี วามกังวลกับการทําข้อตกลงการ
ปฏิบตั งิ าน (PA) ในเรื่องการวิจยั มากกว่า สําหรับบุคลากรสายสนับสนุ นมีภาระงานประจําค่อนข้างมากในช่วงการเปลี่ยนถ่าย
ระบบการบริหารงานจากราชการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึง่ ต้องปฏิบตั งิ านมากกว่าระบบเดียว คณะทํางานฯ จึงได้ปรับ
กลยุทธ์ใช้การจัดการความรูเ้ ป็ นเครื่องมือในการผลักดันยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั แทน และได้ร่วมมือกับทีมงาน Research Club
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการวิจยั นอกจากนี้ยงั ได้ร่วมมือกับ สอส. คณะ จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมให้
เกิดการรวมกลุ่มทําวิจยั ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดทําโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการความรูใ้ นปี งบประมาณ
2552 จึงมีทงั ้ Internal KM (การจัดการความรู้โดยบุคลากรภายในคณะ) และ External KM (การจัดการความรู้โดยเชิญ
บุคคลภายนอกมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้) มีการรวบรวมองค์ความรู้เป็ นคลังความรู้เผยแพร่ในองค์กร และประกอบการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ เช่น คลังความรูด้ า้ นประสบการณ์การแต่งตํารา/หนังสือทางวิชาการ คลังความรูด้ า้ นการรวมกลุ่มวิจยั เพื่อ
มุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ และคลังความรูด้ า้ นการพัฒนาผลงานวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติ เป็ นตัน ซึง่ ควรนํามาผลักดัน
ให้เกิดโครงการพัฒนาตํารา และหนังสือวิชาการ การผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเชิงบูรณาการเป็ นศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อ
ความปลอดภัย และการจัดการความเสีย่ งจากการประกอบอาชีพ เป็ นต้น (ใช้เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.4 และเอกสาร
หมายเลข PH 1.1.4.5 Website : http: www.ph.mahidol.ac.th)
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.4.1
ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1.1-1.1.1.5

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

Process & Result

3. องค์ค วามรู้ท่ีไ ด้จ ากการจัด การความรู้ไ ปใช้ใ นการปฏิบ ัติง านทุ ก พัน ธกิจ
(Result)

1.4.2 การบูรณาการการจัดการ 1. มีแผนและการดําเนินการจัดการความรูท้ เ่ี ชื่อมโยงกับพันธกิจต่างๆ (P-D)
ความรู้ก บั การดําเนิ นงานตาม 2. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนากระบวนการบูรณาการการจัดการ
ความรูก้ บั พันธกิจต่างๆ (C-A)
พันธกิ จต่างๆ

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.4.2
คณะฯ ได้ใช้กระบวนการจัดการความรูโ้ ดยเชื่อมโยงกับพันธกิจต่างๆโดย ในปี งบประมาณ 2552 คณะทํางานการ
จัดการความรูร้ ่วมกับฝา่ ยวิจยั และ Research club ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การวิจยั เช่น
การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อรวมกลุ่มการวิจยั มุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อการจัดทําโครงการวิจยั การ
จัดการความรูโ้ ดยเชื่อมโยงกับด้านวิชาการ โดยร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม. จัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตร การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อการเขียนตําราและหนังสือวิชาการ การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องนักศึกษาโครงการ
แลกเปลีย่ นทีไ่ ต้หวัน การจัดการความรูท้ เ่ี ชื่อมโยงกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และ สอส. ระยะที่ 2 โดย
คณะฯ ได้เสนอโครงการในการสร้างเครือข่ายการจัดการความรูท้ ค่ี ณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้เตรียมจัดตัง้
เครือข่าย KM เป็ น Zone โดยกําหนดเป็ นเครือข่าย KM ของ 4 สถาบัน คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ฯ และภาควิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มศว. ประสานมิตร ตามโครงการ สอส. ระยะที่ 2 ซึง่ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการเตรียมดําเนินการ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.4.2
ใช้เอกสารหมายเลข PH. 1.1.1.1-1.1.1.5
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ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 1.4
กระบวนการ (Process)

1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)

ผลลัพธ์ (Results)

1. ไม่ มี ก ารรายงานผลหรื อ ผลลั พ ธ์ ไ ม่ ต รงกั บ
แผนงาน และเป้าหมาย หรือตํ่ ากว่าเป้าหมาย
(No/Inaccurate/ Below Target)
2. มีก ารรายงานผลลัพ ธ์ห รือ เครื่อ งชี้ว ัด ที่ต รงกับ
แผนงานและเป้าหมาย (On Target)
3. ผลลัพธ์ของการดําเนินงานดีกว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
(Above Target)
4. การติดตามผลต่อเนื่องแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์
ที่ ดีขน้ึ (Upward Trend)
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง
(Benchmark) ในระดับประเทศ

2 มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม
(Do)
3 มีก ารประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น
ระบบ (Check)
4. นํ า ผลการดํ า เนิ น งานมาปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา
มาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีการปรับปรุงการดําเนิ นงานจนเกิดการหมุนของ
วงจร PDCA
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
Improvement)
6 มีก ารพัฒ นางานจนเกิด รูป แบบการทํ า งาน
แนวใหม่ ห รื อ นวั ต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

องค์ประกอบ 1.5
หลักการ

6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง
(Benchmark) ในระดับภูมภิ าคเอเชีย
7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง
(Benchmark) ในระดับโลก

ระบบคุณภาพ
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องค์กรมีระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสูว่ ฒ
ั นธรรมคุณภาพ รวมทัง้ การประเมินคุณภาพ
เพื่อนําไปสูค่ วามมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.5.1 มี ร ะบบและกลไกการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพภายในองค์ ก ร
ซึ่ ง สามารถรองรับ การประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก แ ล ะ สู่
วัฒนธรรมคุณภาพ

1. การกําหนด/มอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล เพื่อวางนโยบาย
แนว
ทางการดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ (P)
2. การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร เพื่อกําหนดแนวทาง แผนงาน/กิจกรรม
กระบวนการหลักทีส่ าํ คัญในทุกพันธกิจ (P)
3. กระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการเยีย่ มสํารวจภายใน (D)
4. การประเมินผลลัพธ์ของระบบคุณภาพ ทัง้ ระบบภายในและภายนอก และนํามา
ปรับปรุงพัฒนาระบบและคุณภาพในทุกกระบวนงานอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพและสามารถรองรับการประเมินภายนอก (C-A)
5. การส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อ
เสริมสร้างค่านิยมและความเชื่อในเรื่องความมีคุณภาพของการดําเนินงาน อันจะ
นําไปสูก่ ารมีวฒ
ั นธรรมคุณภาพ (D)
6. จํา นวนและรายการกิจ กรรม/โครงการการปรับ ปรุ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า ง
ต่อเนื่อง (Result)
7. ทิศทาง แนวโน้ ม ผลการประเมินตนเอง และการเทียบเคีย ง (Benchmarking)
และผลการประเมินจากองค์กรภายนอก (Result)

Process & Result

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
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มาตรฐานคุณภาพ


แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (สมศ. 7.2)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.5.1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะอย่าง
ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2551 มีรองคณบดีฝา่ ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จนถึงต้นปี งบประมาณ 2552 ในเดือน
พฤศจิกายน 2551 ได้ปรับเปลีย่ นตําแหน่งรองคณบดีภายในคณะ ย้ายรองคณบดีฝา่ ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษามา
เป็ นรองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพแทน และรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะ รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนา
คุณภาพได้ปรับลดกรรมการจากเดิม มี 4 ชุด ลดเหลือ 3 ชุด โดยยุบคณะกรรมการสนับสนุนการประกันคุณภาพ พร้อมแต่งตัง้
ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ มีเลขานุการคณะ งานนโยบายและแผน เป็ นผูร้ ่วมดําเนินการหลักและมีเจ้าหน้าทีห่ น่วย
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นผูป้ ระสานงาน1 คน คณบดีได้กาํ หนดนโยบายคุณภาพของคณะ และให้ความสําคัญกับการ
ประกันคุณภาพอย่างมาก กําหนดให้มคี ณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง 3 คณะกรรมการ ได้แก่
(1) คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ ซึง่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงานภาควิชาและหน่วยงานหลักตาม
ภารกิจ เป็ นกรรมการ มีหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพตามตัวชีว้ ดั สมศ. สกอ. และของมหาวิทยาลัยฯ
(2) คณะกรรมการเยีย่ มสํารวจภายในคณะ ทําหน้าทีเ่ ยีย่ มสํารวจคุณภาพภายในคณะทุกปี อย่างต่อเนื่อง ก่อนให้
คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัยมาตรวจเยีย่ ม
(3) คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) มีคณบดีเป็ นประธาน รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และคุณภาพเป็ นรอง
ประธาน ประกอบด้วย รองคณบดีทเ่ี กีย่ วข้อง อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ ครือข่ายประกันคุณภาพ และหัวหน้างาน หัวหน้า
หน่วยงานตามภารกิจ เป็ นกรรมการ
คณะฯ ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพขององค์กร โดยฝา่ ยแผนและพัฒนา เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ของ
คณะ รวมทัง้ แผนงานโครงการในทุกพันธกิจหลัก
คณะฯ โดยรองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพได้ปรับแนวทางการประกันคุณภาพของคณะ โดยมุง่ เน้นการพัฒนา
งานด้านการวิจยั ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทีม่ ุ่งเน้นสูม่ หาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติและมหาวิทยาลัยระดับโลก อย่างไรก็ตาม
คณะฯ ได้ดาํ เนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างครอบคลุมทุกด้าน รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการประเมินแผนงาน/โครงการต่างๆ ของคณะ มีรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ติดตาม กํากับอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี 2545 ถึงปจั จุบนั มีการนํา
ผลการประเมินการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพ 2550-2553 คณะได้ดาํ เนินการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ โดยมีระบบ FIS สนับสนุ นการดําเนินงานส่วนหนึ่ง และทุก
ภาควิชาจะมีแฟ้ม SAR บุคคล ซึง่ เครือข่ายการประกันคุณภาพเป็ นผูร้ วบความจัดทําให้กบั อาจารย์ทุกคน ทุกภาควิชามีการ
จัดทํา SAR ของภาควิชา และนําส่งเพื่อหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ SAR ของคณะวิเคราะห์รวบรวมจัดทําเป็ นรายงานส่งต่อ
มหาวิทยาลัย โดยในระดับภาควิชาจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดทํา SAR นอกจากนี้คณะยังได้นําระบบ FIS (Faculty
Information System) มาใช้ คณะฯ มีระบบการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการประกันคุณภาพภายในคณะเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
โดยมีรองคณบดีและอาจารย์อกี หลายท่าน รวมทัง้ เลขานุการคณะเป็ น surveyor ของมหาวิทยาลัย และของ สกอ. คณะได้
เชื่อมโยงการประกันคุณภาพกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เช่น เครือข่าย THAIPHIEN และนอกเครือข่าย ทัง้ การสนับสนุนระบบ
การพัฒนาคุณภาพ โดยการและการส่งอาจารย์และเลขานุการคณะไปร่วมเป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพ รวมทัง้ การส่งเจ้าหน้าทีท่ ่ี
เกีย่ วข้องไปฝึกอบรมในการเขียน SAR ซึง่ ทําให้ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์การประกันคุณภาพ
กระบวนการการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ ได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาระบบและ
แผนการประกันคุณภาพตามตัวชีว้ ดั พร้อมการจัดทํารายงาน SAR ทุกปี ในปี งบประมาณ 2552 คณะได้พยายามมุ่งสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพ ด้านการวิจยั และการปรับงานประจําเพื่องานวิจยั R2R และการบริหารความเสีย่ ง
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คณะฯ ได้มโี ครงการดําเนินงานทีจ่ ะพัฒนางานประจําให้เป็ นงานวิจยั โดยได้มกี ารจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง การพัฒนางานประจําสูง่ านวิจยั Routine to Research โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการได้มี
การพัฒนางานประจําให้มคี ุณภาพ และไปสู่งานวิจยั รวมทัง้ จัดทําเอกสารคู่มอื การปฏิบตั ิงาน หรือเอกสารทางวิชาการ เพื่อ
เผยแพร่และใช้เป็ นเอกสารในการกําหนดตําแหน่ งให้สูงขึน้ โครงการรวมกลุ่มสร้างมุ่งสู่ศูนย์ความเป็ นเลิศ โครงการอบรมเพื่อ
สร้างงานบริหารความเสีย่ ง เป็ นต้น
คณะฯ มีหน่ วยประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา กํากับดูแล และมี
คณะกรรมการฯ อีก 2 ชุด ทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนจากภาควิชา/หน่ วยงาน ร่วมเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลและเป็ นทีป่ รึกษาในการจัดทํารายงานฯ
พร้อมหาหลักฐานประกอบ ซึง่ การดําเนินงานในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ทุกภาควิชาจะเขียนรายงานตนเอง ในส่วน
ของสํานักงานคณบดี จะมีบางหน่ วยงานมีส่วนร่วมกับรองคณบดีในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามภารกิจหลักที่
รับผิดชอบ เพื่อจะได้วเิ คราะห์หน่ วยงานของตนเอง ความต้องการของผู้รบั ผลงาน กระบวนการทํางาน จุดอ่อน จุดแข็ง และ
โอกาสพัฒนา โดยมีการดําเนินงานในการจัดทํารายงานตนเอง ดังนี้
ลําดับ

กิ จกรรม

1.

จัดทําคําสังแต่
่ งตัง้ คณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ ปี งบประมาณ 2552
(28 กรกฎาคม 2552)

2.

จัดทําหนังสือแจ้งรายละเอียดและแนวทางในการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ
ปี งบประมาณ 2552 รวมกําหนดให้ภาควิชาส่งรายงานฯ (7 สค.52)
ประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ ปี งบประมาณ 2552 (21 สค. 52)
เพื่อ:1.1 กําหนดแนวทางและวิธกี ารในการดําเนินงานจัดทํารายงานประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ
1.2 กําหนดปฏิทนิ การดําเนินงาน
1.3 ชีแ้ จงรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลและมอบหมายงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ/มาตรฐาน
คุณภาพ
ประชุมเพื่อชีแ้ จงรายละเอียดและแนวทางในการเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเองต่อภาควิชา (24 สค.52)
ติดตามรายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ปี งบประมาณ 2552 (16 พย.52)
- จากคณะทํางานในแต่ละองค์ประกอบ/มาตรฐานคุณภาพ
- จากภาควิชา
จัดทําสรุปรายงานการประเมินคุณภาพตนเองเป็ นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบใน
แต่ละองค์ประกอบ/มาตรฐาน (17-30 พย.52)
จัดทํา PowerPoint สรุปรายงานการประเมินคุณภาพตนเองเพือ่ เสนอประชาคมและคณะผูเ้ ยีย่ มสํารวจฯ
ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินคุณภาพตนเองตามระดับคุณภาพ ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2552
คณะฯ จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 ไปยัง
มหาวิทยาลัย (สํานักคุณภาพ)
คณะกรรมการเยีย่ มสํารวจคุณภาพภายในตามภาควิชา/หน่วยงาน
คณะกรรมการดําเนินงานทบทวนรายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ตามระบบคุณภาพ ระยะที่ 3 ปี งบประมาณ
2552 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของคระกรรมการเยีย่ มสํารวจภายในคณะฯ
คณะกรรมการเยีย่ มสํารวจตามระบบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล

3

4.
5.

6.
7
8.
9.
10.
11.
12.

การเยี่ยมสํารวจคุณภาพภายในของคณะ ในปี งบประมาณ 2552 มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบจากเดิม คือ เน้นการเยีย่ ม
สํารวจระดับคณะฯ และสุ่มเยี่ยมบางภาควิชา โดยคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจฯ พบคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อรับฟ งั การ
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ดําเนินงานจากคณบดี และซักถามข้อสงสัยจากผูบ้ ริหารคณะฯ คณะกรรมการเยีย่ มสํารวจฯ ดําเนินการเยีย่ มสํารวจระดับคณะฯ
และสุม่ เยีย่ มสํารวจระดับภาควิชาในแต่ละด้าน ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการเยีย่ มสํารวจในภาพรวม และแจ้งผลการ
เยีย่ มสํารวจการประเมินตนเองด้วยวาจาต่อคณะกรรมการประจําคณะและประชาคม รวมทัง้ จัดทํารายงานการเยีย่ มสํารวจฯ ใน
ภาพรวมของคณะฯ เป็ นรูปเล่ม และให้ภาควิชาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผลลัพธ์
1. มีหน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบ มีคณะกรรมการ 2 ชุด ทําหน้าทีใ่ นการวบรวมข้อมูลฯ ช่วยเหลือในการให้คาํ แนะนํา
การจัดเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบในแต่ละมาตรฐาน
2. มีคณะกรรมการสํารวจภายในคณะทําหน้าทีเ่ ยีย่ มสํารวจคุณภาพภายในคณะฯ ก่อนทีค่ ณะกรรมการเยีย่ มสํารวจฯ
ระดับมหาวิทยาลัยจะมาตรวจเยีย่ มฯ จึงทําให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้
3. มีการจัดทํารายงาน SAR ทัง้ ในระดับคณะและภาควิชา
4. มีรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมชีแ้ จงแนวทางการจัดทํา SAR

หลักฐาน/ข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานข้อ 1.5.1
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1. 1 คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ 2 ชุด
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.2 รายงานการประเมินคุณภาพตนเองของคณะ และภาควิชา
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.3 สรุปผลการเยีย่ มสํารวจการประเมินตนเองภายในคณะฯ
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.4 สรุปผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเยีย่ มสํารวจฯ

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 1.5
กระบวนการ (Process)

ผลลัพธ์ (Results)

1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2 มีก ารดํ า เนิ น งานตามแผนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
(Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
(Check)
4. นํ าผลการ ดํ า เนิ นงา นมา ปรั บ ป รุ ง / พั ฒ น า
มาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใ ห ม่ ห รื อ น วั ต ก ร ร ม ( Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
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1. ไม่มีก ารรายงานผลหรือผลลัพธ์ไ ม่ตรงกับแผนงาน
และเป้าหมาย หรือตํ่ากว่าเป้าหมาย (No/Inaccurate/
Below Target)
2. มี ก ารรายงานผลลั พ ธ์ ห รื อ เครื่ อ งชี้ ว ั ด ที่ ต รงกั บ
แผนงานและเป้าหมาย (On Target)
3. ผลลัพ ธ์ข องการดํา เนิ น งานดีก ว่ า เป้ า หมายที่ตัง้ ไว้
(Above Target)
4. การติดตามผลต่อเนื่องแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ท่ี ดี
ขึน้ (Upward Trend)
5. มีการนํ าผลลัพธ์ท่ีดีข้นึ ไปเทีย บเคีย ง (Benchmark)
ในระดับประเทศ
6. มีการนํ าผลลัพธ์ท่ีดีข้นึ ไปเทีย บเคีย ง (Benchmark)
ในระดับภูมภิ าคเอเชีย
7. มีการนํ าผลลัพธ์ท่ีดีข้นึ ไปเทีย บเคีย ง (Benchmark)
ในระดับโลก

องค์ประกอบ 1.6
หลักการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Process & Result

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถสนับสนุ นการบริหาร
องค์กรในทุกด้าน

มาตรฐานคุณภาพ

1.6.1 มีระบบและกลไกพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร ทัง้ ด้ า นโครงสร้ า ง
hardw are, softw are แ ละ
people ware

Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. การศึกษา/วิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัง้
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน hardware, software และ people ware รวมถึงการดูแล
รักษาความปลอดภัย และความมันคงของฐานข้
่
อมูล (P)
2. จัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนองตอบต่อ
การดําเนินการ/พัฒนาตามเป้าหมายของพันธกิจด้านต่างๆ ขององค์กร (P)
3. ดํ า เนิ น งานตามแผนและจัด หาทรัพ ยากร เพื่อ สนั บ สนุ น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้ การดูแลรักษาความปลอดภัย ความมันคงของ
่
ข้อมูล (D)
4. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (C-A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.6.1
คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายแผนและเทคโนฯ ได้มอบหมายให้หน่ วยเทคโนโลยีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ทาํ การสํารวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทําเป็ นแผนการจัดหาและแผนการพัฒนา นอกจากนี้
คณะสาธารณสุขศาสตร์จงึ ได้จดั ทําโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล (เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.1) โครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์ระยะที่ 2 (เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.2) และโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศปี 2552 ขึน้ (เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.3 ) มีระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ มีการติดตัง้ สัญญาณเครือข่ายโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นผูด้ าํ เนินการติดตัง้ ระบบ Mucc Net ซึง่ เชื่อม
ต่อมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และได้มกี ารเดินสายสัญญาณมายังห้องควบคุม ณ อาคาร 6 ชัน้ 6 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
กระจายสัญญาณไปยังภาควิชาต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้ ประจําภาควิชาแต่ละภาคและแยกการบริหารจัดการออกเป็ นแต่ละภาควิชาไม่
เกีย่ วข้องกัน การควบคุมดูแลโดยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตัง้ เครื่อง Server กลางเป็ นตัวควบคุม ใช้ระบบรักษาความ
ปลอดภัยโดยใช้ระบบ Firewall ของมหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.4)
คณะฯ มีแผนงานในการสร้างระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในคณะ โดยการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
งบประมาณ 2552 (ใช้เอกสารหมายเลข PH 1.2.2.3) ซึ่งในแผนงานดังกล่าว มีการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิม่ เติมให้ภาควิชา เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ากภาควิชาต่าง ๆ ได้ใช้งาน ซึง่ แผนงานดังกล่าว จัดทํา
ขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาอีกทัง้ เพื่อตอบสนองต่อการบริหาร
จัดการภายในของคณะให้มคี วามสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยํามากยิง่ ขึน้ โดย เน้นพันธกิจหลักของคณะดังนี้
-

พันธกิ จด้านการเรียนการสอน
1. มีก ารจัด ทํา โครงการจัด หาครุ ภัณ ฑ์เ พื่อ การใช้ง านด้า นการเรีย นการสอนของคณะ ด้ว ยการจัด หาครุ ภัณ ฑ์ส่อื
ทัศนู ปกรณ์สาํ หรับการใช้งานหน้าชัน้ เรียนให้เพียงพอต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสมบูรณ์พร้อมสําหรับการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.5)
2. มีการจัดทําโครงการ Upgrate เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของคณะทีไ่ ม่ได้ใช้งาน และนําออกแจกจ่ายให้ภาควิชา
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะ (ใช้เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.5 )ทดแทนเครื่องเก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ
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- พันธกิ จด้านการพัฒนาบุคลากรภายในคณะ
1. จัดทําโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ ปี 2552 (ใช้เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.3) ให้กบั
บุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ จํานวนทัง้ สิน้ 9 โปรแกรมซึง่ หลักสูตรที่
เปิ ดฝึกอบรมเน้นด้านการใช้งานพืน้ ฐานของบุคลากรภายในคณะเพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะในการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้
คณะฯ ได้จดั สรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนและจัดหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทัง้ ดูแลรักษา ความปลอดภัย และความมันคงของข้
่
อมูล มีการรับบุคลากรใหม่เข้ามาช่วยดูแลระบบและได้
ดํา เนิ น การการจัด หาครุ ภัณ ฑ์ท ดแทนเครื่อ งเดิม ที่ห มดอายุ ใ นการใช้ง าน และการจัด ทํ า โครงการดู แ ลบํ า รุ ง รัก ษาเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นเพื่อการเรียนการสอน (ใช้เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.5) ในแต่ละปี มีระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ มีการติดตัง้ สัญญาณเครือข่ายโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นผูด้ าํ เนินการติดตัง้ ระบบ Mucc Net ซึง่ เชื่อม
ต่อมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และได้มกี ารเดินสายสัญญาณมายังห้องควบคุม ณ อาคาร 6 ชัน้ 6 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
กระจายสัญญาณไปยังภาควิชาต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้ ประจําภาควิชาแต่ละภาคและแยกการบริหารจัดการออกเป็ นแต่ละภาควิชาไม่
เกีย่ วข้องกัน การควบคุมดูแลโดยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตัง้ เครื่อง Server กลางเป็ นตัวควบคุม ใช้ระบบรักษาความ
ปลอดภัยโดยใช้ระบบ Firewall ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ใช้เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.4)
ั หาด้า นการใช้ง านระบบสารสนเทศโดยจัด ทํ า แผนการดํา เนิ น การของหน่ ว ย
คณะฯมีก ารป้ องกัน และลดป ญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มกี ารจัดทําโครงการดูแลวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นขึน้ ทุกปี การดําเนินการโดยการออกเยีย่ ม
สํารวจและดูแลแก้ไขปญั หาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ทัง้ ด้านการใช้งาน software และการดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ Hardware
เบือ้ งต้น และให้คําแนะนําในการดูแลอุปกรณ์ดา้ นสารสนเทศของหน่ วยงานภายในคณะ อีกทัง้ ช่วยดูแลด้านการส่งซ่อมอุปกรณ์
ภายในคณะ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศของคณะให้มีค่าใช้จ่ายน้ อยที่สุด เพื่อการประหยัดงบประมาณของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะฯ การติดตาประเมินผลและปรุงระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง) โดยได้จดั ทําแผนการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
ทดแทนเครื่องเดิมทีห่ มดอายุในการใช้งาน และการจัดทําโครงการดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการเรียนการ
สอนในแต่ละปี ไว้อย่างชัดเจน ) และจากนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขยายการใช้งานเครือข่าย คณะจึงได้ดําเนินการขยาย
การใช้งานเครือข่ายไร้สายไร้สายออกไปยังภาควิชาและจุดต่าง ๆ ภายในคณะ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ทวทั
ั ่ ง้ คณะ
(ใช้เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.4) จํานวนจุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายไร้สายภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทําให้อาจารย์และ
นักศึกษาทีม่ เี ครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้ สามารถใช้งานระบบได้ทุกทีภ่ ายในคณะ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.6.1
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.1 โครงการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนทางไกล
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์ระยะที่ 2
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศปี 2552
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.4 ระบบติดตัง้ เครือ่ ง Server กลางเป็ นตัวควบคุม ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบ
Firewall ของมหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.5 โครงการดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นเพื่อการเรียนการสอน
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.6.2 มี ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที่ ถ ูก ต้ อ ง ทัน สมัย
พร้อมใช้ งาน ตอบสนองต่ อทุก
พัน ธกิ จขององค์ ก ร และผู้ใ ช้
สามารถเข้าถึงข้อมูลตามความ
เหมาะสมและรวดเร็ว

1. วิเคราะห์ความต้องการและกําหนดฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการ
ดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ขององค์กร (P)
2. การจัดวางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้
ภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบตั งิ าน (D)
3. การดูแล บริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ (D)
4. การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศ (C)
5. การปรับปรุง พัฒนาให้ฐานข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่
เสมอ (A)
6. ฐานข้อมูลและสารสนเทศทีต่ อบสนองพันธกิจต่างๆ (Result)

Process & Result

ตัวบ่ งชี้ทีทเ่ ี กีย่ วข้ อง
 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั (สกอ. 7.5, สมศ.5.5)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.6.2
คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ได้จ ัด ตัง้ คณะกรรมการจัด ทํา ระบบสารสนเทศคณะสาธารณสุข ศาสตร์ข้นึ (เอกสาร
หมายเลข PH 1.6.2.1) ซึง่ โครงการดังกล่าวต่อเนื่องจากทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลโดยสํานักพัฒนาคุณภาพ ได้ดาํ เนินการจัดทําระบบ
สารสนเทศคณะซึง่ เป็ นระบบงานจัดเก็บข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําให้คณะเห็นความต้องการในการใช้
งานระบบสารสนเทศซึง่ กําลังเริม่ ดําเนินการจึงได้จดั ทําโครงการต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ทงั ้ การดําเนินการในการส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัย และการนําข้อมูลทีไ่ ด้น้มี าเพื่อการประเมินผลการบริหารจัดการ
ภายในของคณะสาธารณสุขศาสตร์ดว้ ย (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.2) และในปี งบประมาณ 2552 หน่ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้พฒ
ั นาโปรแกรมจองห้องเรียนคอมพิวเตอร์ทาง Internet : www.ph.mahidol.ac.th (หัวข้อระบบจองห้องอบรมคอมพิวเตอร์)
(เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.3) ขึน้ เพื่อช่วยด้านการบริหารจัดการ การใช้งานห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มคี วามสะดวกและรวดเร็ว
ขึน้
ั บนั คณะมีฐานข้อมูล FIS ซึง่ สามารถนํามาใช้งานด้านการรายงานผลการ
จากผลการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ปจจุ
ดําเนินการของคณะ และการจัดทํางานประกันคุณภาพของคณะ ของ สกอ. สมศ.และ กพร. ซึง่ ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าทีป่ ระจําได้มากขึน้ ทัง้ ยังสามารถนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ มาใช้ในการตัดสินใจของผูบ้ ริหารได้ทนั ท่วงที
คณะฯ ได้ดาํ เนินการจัดทําฐานข้อมูล FIS ดังกล่าวข้างต้น ทําให้ได้ฐานข้อมูลทีส่ ามารถใช้งานได้ทงั ้ บุคลากรในภาควิชา
ซึง่ คือตัวอาจารย์เอง และเจ้าหน้าที่ประจําภาควิชา และในส่วนกลางของคณะซึง่ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้ทนั ทีในกรณีทต่ี ้องการ
ข้อมูลไปใช้ประกอบในการตัดสินใจการบริหารจัดการของคณะเอง ทัง้ นี้คณะได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจากทุกส่วนของคณะเป็ น
คณะกรรมการในการจัดทําระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในการดําเนินการและการใช้งานของระบบสารสนเทศ
ดังกล่าว (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.4) คณะกรรมการดังกล่าวมีการจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.5) พร้อมทัง้ มีแผนควบคุมกํากับการปฏิบตั งิ านขององค์กรในการดําเนินการ
ฐานข้อมูล FIS (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.6) ผลจากการดําเนินการในการจัดทําฐานข้อมูลดังกล่าวผูบ้ ริหาร และอาจารย์
สามารถนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดทํารายการ SAR ของตนเองได้ทนั ที ทําให้สะดวกและรวดเร็วไม่ตอ้ งมาจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
รายงาน กพร. และ SAR หลายรอบ อีกทัง้ การมีแผนควบคุมกํากับทําให้คณะสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา ทําให้ฐานข้อมูลทีไ่ ด้มขี อ้ มูลทีค่ รบถ้วนและถูกต้องตามแผนทีว่ างไว้
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คณะฯ มีร ะบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่า งเป็ น ระบบ โดยได้มีก ารแต่ งตัง้
คณะกรรมการดูแลฐานข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น ผูด้ แู ลฐานข้อมูล ผูค้ ยี ข์ อ้ มูล ผูใ้ ช้ขอ้ มูล และผูต้ รวจสอบข้อมูล ซึง่ แต่ละฝา่ ยจะมีรหัส
ในการเข้าไปใช้งานคนละชุด และไม่สามารถเข้าไปในส่วนของบุคคลอื่นได้โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสียหายซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้
จากผลการดําเนินการดังกล่าว ทําให้คณะสามารถตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้ ซึง่ ทําให้ลดปญั หาด้าน
การใช้งานของระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลได้อย่างชัดเจน
หน่ ว ยเทคโนโลยีฯ ได้จ ัด ทํา แบบสอบถาม. ข้อ มูล เบื้อ งต้ น เกี่ย วกับ หน่ ว ยงานและการใช้ร ะบบสารสนเทศคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการดําเนินงานให้เกิดความพร้อมในการให้บริการ โดยจัดทําเป็ น 2 ลักษณะ
คือ
1. การส่งแบบสอบถามการใช้งานฝ่ายเลขานุ การภาควิชา ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลงานด้านสารสนเทศของภาควิชา
เบื้องต้น ซึ่งจะทราบปญั หาและอุปสรรคของภาควิชาดีกว่าบุคคลอื่น เพราะต้องติดต่อประสานงานกับอาจารย์และบุคลากรใน
ภาควิชาตลอดเวลา (เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.8)
2. การจัดทําแบบประเมินผลผ่านระบบเครือข่าย โดยจัดทําแบบประเมินไว้ทเ่ี ว็บไซต์ของคณะ และสรุปผลการใช้งาน
ทุก 3 เดือน (ใช้เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.2)
และได้มกี ารวิเคราะห์ผลสํารวจเพื่อนําไปแก้ไขปญั หาและทําให้คณะสาธารณสุขศาสตร์สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ตามแผนงานทีไ่ ด้วางแผนไว้
ผลลัพธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นําระบบ Faculty Information System (FIS) เข้ามาใช้งาน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ตงั ้
ทีมงานขึน้ มารองรับระบบพร้อมกับเป็ นคณะทดลองในการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ปจั จุบนั
ฐานข้อมูลอยู่ระหว่างดําเนินการนําข้อมูลเข้าระบบ และนําผลการวิเคราะห์บางส่วนมาใช้งาน เช่น การจัดทํา SAR รายบุคคลของ
อาจารย์ ซึง่ สามารถดึงข้อมูลจาก Personal Data มาใช้งานได้ รวมทัง้ คณะฯ ได้ฐานข้อมูลทุกด้านทีจ่ ะสามารถนําไปตอบโจทย์ได้
อย่างทัวถึ
่ ง เช่น ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้าน SAR ของคณะเป็ นต้น

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.6.2
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.2
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.3
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.4
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.5
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.6
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.7
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.8

คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการฯ
ผลการประเมินความพึงพอใจเกีย่ วกับเนื้อหา/รูปแบบของ Website
โปรแกรมจองห้องอบรมคอมพิวเตอร์
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดทําระบบฐานข้อมูลฯ
รายงานผลการดําเนินงานฯ
สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าฯ
แบบสอบถามฯ
สรุปแบบประเมินผลผ่านเครือข่ายฯ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.6.3 มี ก ารเพิ่ ม พู น ศัก ยภาพ 1. แผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคี วามรู้ท่ี
บุค ลากรให้ ก้ า วทัน เทคโนโลยี ก้าวทันวิทยาการของโลก (P)
2. แผนพัฒนาบุคลากรผูใ้ ช้งาน (user) ทุกระดับ เพื่อพร้อมต่อการเข้าถึงและ
สารสนเทศ
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

Process & Result

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน (P)
3. ดําเนินงานตามแผนในข้อ 1 และข้อ 2 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
แผนการพัฒนาการเพิม่ พูนศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (D-C-A)
4. บุคลากรมีการเรียนรูแ้ ละนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพงาน (Result)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.6.3
คณะฯ ได้จดั ทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ทุกระดับ โดยได้ส่งบุคลากรจากหน่ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่
เป็ นหน่วยงานทีด่ แู ลด้านสารสนเทศของคณะ ออกไปฝึ กอบรมและศึกษาเพิม่ เติมด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบตั งิ านและพัฒนาคณะให้สามารถเท่าเทียมกับคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี 2552 ได้เข้าฝึกอบรม (เอกสาร
หมายเลข PH. 1.6.3.1) ได้แก่ (1) การบริหารงานเว็บไซต์ดว้ ย CMS (2) เทคนิค Web Accessibility และลิขสิทธิข้์ อมูลดิจทิ ลั
แบบ Creati (3) อบรม “การเพิม่ ประสิทธิภาพการสืบค้นเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Searcj Enjing” (4) และการอบรม “เรื่องลิขสิทธิ ์
สําหรับเอกสารทางวิชาการทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์” (5) พร้อมทัง้ ได้ส่งบุคลากรจากหน่ วยงานไปศึกษาดูงานยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เพื่อพัฒนางานด้านการเรียนการสอนทางไกลประกอบด้วย “ศึกษาดูงานด้านการจัดการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน” ณ
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ และ “ศึ ก ษาดู ง านด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการผลิต สื่อ การเรี ย นการสอนทางไกล” ณ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอกสารหมายเลข PH 1.6.3.2)
จากผลการดําเนินการดังกล่าว ทําให้เพิม่ ศักยภาพของบุคลากรในคณะให้มคี วามรูค้ วามสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านของคณะให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เนื่องจากผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม นําความรูท้ ไ่ี ด้มาพัฒนางานด้านการ
จัดทําเว็บไซต์ของคณะให้มคี วามถูกต้องและรวดเร็วในการแก้ไข
และการดูงานด้านการเรียนการสอนทางไกล สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้และเป็ นแนวทางในการพัฒนางานการเรียนการสอนทางไกล ซึง่ ได้ดาํ เนินการอยู่ในปจั จุบนั และคาดว่าในปี 2553 นี้จะ
สามารถเปิ ดให้บริการได้จาํ นวนรายวิชามากขึน้
คณะฯ สนับสนุ นให้บุคลากรทุกระดับได้มกี ารใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัยฟรี เพื่อให้บุคลากรของคณะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิง่ ขึน้ และได้จดั ทําแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม เพื่อสํารวจความต้องการของบุคลากร หลังจากนัน้
จึงนําผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามการฝึกอบรมมาจัดการฝึกอบรมตามความต้องการให้กบั บุคลากร โดยในปี 2552 ได้จดั ทํา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ ปี 2552 ขึน้ และได้จดั การฝึ กอบรมไปแล้วจํานวน 9 โปรแกรม (ใช้เอกสาร
หมายเลข PH 1.6.1.3) เพื่อให้ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ อีกทัง้
สนับสนุนให้บุคลากรทีต่ อ้ งการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมออกไปฝึกอบรมภายนอกตามความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล
ผลลัพธ์
บุคลากรทีไ่ ด้เข้ารับการฝึกอบรม นําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ เป็ นการเพิม่ ทักษะในการทํางาน
ทําให้ผลการปฏิบตั งิ านสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
จากการดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ปี 2552 หลังจบการฝึกอบรมไปแล้วเป็นเวลา 3 เดือน หน่วย
เทคโนโลยีได้จดั ทําแบบสอบย้อนหลังส่งไปยังผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเพื่อประเมินการใช้งาน และได้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
เพื่อดําเนินการฝึกอบรมในปีต่อ ๆ ไป
คณะสาธารณสุขศาสตร์ตระหนักถึงความพร้อมของบุคลากรในการก้าวไปให้ทนั เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และสิง่ เอือ้ อํานวยต่าง ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน.ในทุกๆด้าน
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 1.6.3
เอกสารหมายเลข PH 1.6.3.1 แผนพัฒนาบุคลการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารหมายเลข PH 1.6.3.2 โครงการศึกษาดูงานฯ

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 1.6
กระบวนการ (Process)

1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2 มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม
(Do)
3 มีก ารประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น
ระบบ (Check)
4. นํ า ผลการดํ า เนิ น งานมาปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา
มาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีการปรับปรุงการดําเนิ นงานจนเกิดการหมุนของ
วงจร PDCA
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
Improvement)
6 มีก ารพัฒ นางานจนเกิด รูป แบบการทํา งาน
แนวใหม่ ห รื อ นวั ต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

องค์ประกอบ 1.7

ผลลัพธ์ (Results)

1. ไม่มีการรายงานผลหรือผลลัพธ์ไม่ต รงกับแผนงาน
และเป้าหมาย หรือตํ่ากว่าเป้าหมาย (No/Inaccurate/
Below Target)
2. มี ก ารรายงานผลลั พ ธ์ ห รื อ เครื่ อ งชี้ ว ั ด ที่ ต รงกั บ
แผนงานและเป้าหมาย (On Target)
3. ผลลัพ ธ์ข องการดํา เนิ น งานดีก ว่ า เป้ า หมายที่ตัง้ ไว้
(Above Target)
4. การติดตามผลต่อเนื่องแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ท่ี ดี
ขึน้ (Upward Trend)
5. มีการนํ า ผลลัพธ์ท่ดี ีข้นึ ไปเทียบเคียง (Benchmark)
ในระดับประเทศ
6. มีการนํ า ผลลัพธ์ท่ดี ีข้นึ ไปเทียบเคียง (Benchmark)
ในระดับภูมภิ าคเอเชีย
7. มีการนํ า ผลลัพธ์ท่ดี ีข้นึ ไปเทียบเคียง (Benchmark)
ในระดับโลก

การประชาสัมพันธ์

Process & Result

หลักการ มีร ะบบและกระบวนการการประชาสัม พันธ์เ ชิง รุก ที่มุ่ ง เป้ าหมาย เพื่อ ให้ผ ลงานขององค์ก รและ
มหาวิทยาลัยเป็ นทีป่ ระจักษ์ทงั ้ ระดับประเทศและนานาชาติ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

Process & Result

มหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็ นเลิศ (P)
3. มีการดําเนินการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน (D-CA)
4. ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทีส่ นับสนุนหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยสูค่ วาม
เป็ นเลิศ (Result)

1.7.1 มี ร ะบบและกลไกการ 1. โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบการบริห าร/ดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แ ละ
ปร ะ ช า สั ม พั น ธ์ อ ง ค์ ก ร แ ล ะ กระบวนการเชื่อมโยง ประสานงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (P)
2. แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มุ่งเป้าหมาย และตัวชี้วดั ที่สนับสนุ นหน่ วยงาน/
ผลงานเชิ งรุก

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานข้ อ 1.7.1
คณะฯ
ได้มกี ารกําหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์
โดยมีรองคณบดีฝา่ ยวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีฯ กํากับดูแล มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากภาควิชา/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และมีหน่วย
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ประชาสัมพันธ์เป็ นหน่วยงานหลักรับผิดชอบงาน
ทําหน้าทีใ่ นการประสานงานและจัดทําข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
้
กิจกรรมของคณะไปสูก่ ลุ่มเปาหมายทัง้ ภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ
คณะฯ ได้มกี ารจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลกิจกรรมของคณะอย่างต่อเนื่อง
(1) การประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ มีการจัดทําโครงการเสียงตามสาย วัตถุประสงค์ให้บคุ ลากรได้ทราบข่าวสาร
อย่างทังถึ
่ ง และเพิม่ ทักษะการพูดและฟงั ทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรและนักศึกษา ช่วงเวลาทีด่ าํ เนินการ 8.00-8.30 น. และเวลา 16.3017.30 น. ของทุกวัน ผูจ้ ดั การรายการจะเป็ นบุคลากรและนักศึกษาสลับเปลีย่ นกันไป การ-จัดทําโครงการ นักข่าวมือใหม่ หัวใจ
สาธารณสุข โดยมีวตั ถุประสงค์ให้บคุ ลากรและนักศึกษามีทกั ษะ และความรูเ้ กีย่ วกับงานประชาสัมพันธ์และการข่าวทีน่ ่าสนใจ
รวมทัง้ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จํานวน 41 คน จํานวน 3 ครัง้ (ต่อเนื่อง)
(2) การประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกนัน้ ทางคณะฯ มีเครือข่ายในการดําเนินงานตาม
คณะฯ ต่าง ๆ เช่น เมื่อมหาวิทยาลัยมีกจิ กรรมทางคณะฯ จะมีรายชื่อเครือข่ายในการจัดส่งข่าวสารและรูปภาพประกอบมาให้
หรือช่วยกันจัดทําข่าว หรือผ่านสือ่ ต่าง ๆ ซึง่ ในการดําเนินงานเผยแพร่ขอ้ มูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางจุลสารคณะฯ แผ่นพับ
หลักสูตร Website โปสเตอร์ และวีดโิ อแนะนําคณะฯ จัดทําสปอตวิทยุไปยังคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ การจัดทํา
การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ ของคณะฯ ผ่านสือ่ มวลชนในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการหน้าต่างสุขภาพทางช่อง NBT,
หนังสือพิมพ์, สถานีโทรทัศน์และสถานีวทิ ยุ เป็ นต้น
คณะมีการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ จากการสอบถามด้วยวาจากกลุ่มเป้าหมายผูร้ บั สื่อและได้มี
การประชุมผูร้ บั ผิดชอบในการปรับระบบการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางการสื่อสารเพิม่ เติมรวมทัง้ การหาภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ
คณะได้ดาํ เนินการแผนการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ (เชิงรุก) โดยรวบรวมข้อมูลจัดหาสือ่ เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ, วิจยั , บริการวิชาการและกิจกรรมความก้าวหน้าของคณะเผยแพร่สเู่ ป้าหมายคือ ประชาชนทัวไป
่
ให้ได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารในทุกรูปแบบ อาทิรายการโทรทัศน์ NBT, รายการวิทยุ, บทความทีต่ พี มิ พ์ในคอลัมน์ต่างๆ, รายงานประจําปี ,website
เป็ นต้น

หลักฐาน/ข้ อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานข้ อ 1.7.1
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.1
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.7.1.2
PH 1.7.1.3
PH 1.7.1.4
PH 1.7.1.5

โครงสร้างการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์
และผังหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในหน่วยงานประชาสัมพันธ์
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี /รายงานผลการดําเนินงาน
Website : …http://www.ph.mahidol.ac.th/pr/
สือ่ ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
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ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 1.7
กระบวนการ (Process)

1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)

ผลลัพธ์ (Results)

1. ไม่มีการรายงานผลหรือ ผลลัพธ์ไม่ตรงกับแผนงาน
และเป้าหมาย หรือตํ่ากว่าเป้าหมาย (No/Inaccurate/
Below Target)
2. มี ก ารรายงานผลลั พ ธ์ ห รื อ เครื่ อ งชี้ ว ั ด ที่ ต รงกั บ
แผนงานและเป้าหมาย (On Target)
3. ผลลัพ ธ์ข องการดํา เนิ น งานดีก ว่ า เป้ า หมายที่ตัง้ ไว้
(Above Target)
4. การติดตามผลต่อเนื่องแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ท่ี ดี
ขึน้ (Upward Trend)
5. มีการนํ าผลลัพธ์ท่ดี ีข้นึ ไปเทีย บเคียง (Benchmark)
ในระดับประเทศ
6. มีการนํ าผลลัพธ์ท่ดี ีข้นึ ไปเทียบเคียง (Benchmark)
ในระดับภูมภิ าคเอเชีย

2 มีก ารดํ า เนิ น งานตามแผนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
(Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
(Check)
4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหม่หรือนวัตกรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

องค์ประกอบ 1.8

7. มีการนํ าผลลัพธ์ท่ีดีข้ึนไปเทียบเคียง (Benchmark)
ในระดับโลก

การเงิ นและงบประมาณ

Process & Result

หลักการ มีก ารบริห ารจัด การด้านการเงิน การคลัง พัส ดุ และงบประมาณ อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เกิด
ผลสัมฤทธิ ์และประโยชน์สงู สุดในการดําเนินงานและการใช้จา่ ยเงินและทรัพย์สนิ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.8.1 มี ร ะบบและกลไกการ
ดํ า เนิ นการด้ า นการเงิ นและ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

1. มีคณะกรรมการ บุคคลทีด่ แู ลด้านการเงินและงบประมาณขององค์กร (P)
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เป็ นไปตาม
เป้าหมาย (P)
3. แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (P)
4. การดํ า เนิ น การตามระบบโดยมีฐ านข้อ มู ล ทางการเงิน ที่ผู้บ ริห ารสามารถ
นําไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน (D)
5. ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และ นํา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมันคงขององค์
่
กรอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ วางแผนและ
การตัดสินใจ (C-A)
6. หน่ วยตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าทีต่ รวจ ติดตามการใช้เงิน ให้
เป็ น ไปตามระเบีย บและกฎเกณฑ์ท่ีม หาวิท ยาลัย /สํา นัก งานตรวจเงิน แผ่ น ดิน
กําหนด (C)
7. รายงานทางการเงิน และงบประมาณขององค์ก ร ที่เ สนอต่ อ ผู้กํา กับ ดู แ ล/
ผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเป็ นระบบ สมํ่าเสมอตามความเหมาะสม อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
(Result)

Process & Result
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ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1. มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1)
2. ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดําเนินการ (สมศ. 5.8)

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานข้ อ 1.8.1
คณบดี ได้มอบหมายให้ รองคณบดีฝา่ ยบริหารและพัฒนาองค์กรรับผิดชอบในการ อนุมตั ิ ควบคุมกํากับการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนาฯ รับผิดชอบในการจัดทําแผนงบประมาณ มี
การแต่งตัง้ คณะกรรมการในการจัดทําคําขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจําปี เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิต
คณะฯ มีการจัดผังโครงสร้างองค์กรฯ มีระบบกลไกในการดําเนินการ โดยงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี มี
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ร่วมกับงาน
นโยบายและแผน มีการจัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารคณะและมหาวิทยาลัยรับทราบผลการ ดําเนินงาน ให้
คําปรึกษาและแนะนําเกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ งาน การจัดซือ้ จัดจ้าง การซ่อมบํารุง การจําหน่าย
ครุภณ
ั ฑ์ทเ่ี สือ่ สภาพ การจัดทําบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุ ระบบทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ของคณะ และการคํานวณค่าเสือ่ มราคาสะสม
ประจําปี ตลอดจนการมีสว่ นร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานควบคุมภายในของคณะ
คณะฯได้ จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ตามพันธกิจหลักของคณะ และตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ มีการจัดสรร
งบประมาณตามหมวดรายจ่าย เช่น หมวดเงินเดือนค่าตอบแทนของบุคลากร งบพัฒนาบุคลากร หมวดค่าใช้สอย วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
การใช้จ่ายเงิน มีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในการดําเนินการแต่ละขัน้ ตอน ชัดเจน การใช้จ่ายเงินมีระเบียบและแนว
ทางการเบิกจ่ายตามทีม่ หาวิทยาลัยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด มีการจัดทําแผนการใช้จา่ ยเงินตามรายไตรมาส และการ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินในแต่ละระดับ มีการกํากับตรวจสอบจากทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การเสนอขออนุมตั ิ
เบิกจ่ายทุกครัง้ ต้องเป็ นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และมีหลักฐานในการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง เพื่อความโปร่งใส
คณะมีจดั ทํารายงานข้อมูลการทางการเงินแสดงรายรับ รายจ่าย และ แหล่งทีม่ าเพื่อเป็ นข้อมูลในการบริหารการเงิน
นอกจากนี้ยงั มีฐานข้อมูลทางการเงินทีม่ หาวิทยาลัยได้กาํ หนดไว้ ซึง่ ฝา่ ยบริหารสามารถใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ และวิเคราะห์
สถานนะทางการเงิน และการติดตามควบคุมกํากับ
ในแต่ละปีหน่วยตรวจสอบภายในจะมาทําการตรวจสอบการบริหารงานของคณะและมีการจัดทํารายงานเสนอผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงิน คณะได้มอบหมายผูแ้ ทนร่วมเป็ นคณะกรรมการ
งานคลังและพัสดุจดั ทํารายงานข้อมูลทางการเงินเสนอฝา่ ยบริหารทุกสิน้ เดือน และฝา่ ยบริหารนําเสนอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ในการจัดทําแผนงบประมาณทางการเงินประจําปี ฝา่ ยบริหารจะนําข้อมูล
รายงานทางการเงินมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน เพื่อวางแผนในการจัดหารายได้และแผนการใช้จ่าย
คณะฯ ใช้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี เป็ นกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดย การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้มี การตรวจสอบรายงานการเงิน และงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
หน่วยงานและผูร้ บั ผิดชอบดังนี้
- มีหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผนงบประมาณ คืองานนโยบายและแผน
- มีหน่วยงานในการดําเนินการรับ จ่าย คืองานคลังและพัสดุ
- มีรองคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ร่วมรับผิดชอบ
- มีการใช้ระบบ GFMIS ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย
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หลักฐาน/ข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานข้อ 1.8.1
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.5
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.6
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.7

ผังโครงสร้างสํานักงานคณบดี
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
รายงานการเงินและงบประมาณประจําเดือน/ประจําปี
รายงานทางการเงินทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหาร
ฐานข้อมูลทางการเงินของคณะ และของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน

มาตรฐานคุณภาพ
แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน
1.8.2 มี ก ารจั ด ระบบการใช้ 1. คณะกรรมการ/ผูร้ บั ผิดชอบดูแลการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ (P)
ทรัพ ยากรและทรัพ ย์สิ นให้ เกิ ด 2. การศึกษา/วิเคราะห์ความต้องการและจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรทัง้ ภายใน
และภายนอก เพื่อสนองตอบต่อการดําเนินการ/พัฒนาตามเป้าหมายของ พันธกิจ
คุณค่าและประโยชน์สงู สุด

Process & Result

ด้านต่างๆ (P)
3. ดําเนินการและติดตามรายงานผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน (D-C)
4. การปรับปรุง พัฒนา ระบบการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ (A)
5. ผลการดําเนินการจัดการทรัพยากรและทรัพย์สนิ ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์
สูงสุด (Result)

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง

1. มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน (สกอ. 8.2)
2. การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน (สมศ. 5.4)

ผลการดําเนินการตามมาตรฐานข้ อ 1.8.2
คณะฯ ได้ม อบหมายให้ห ัว หน้ า ภาควิช า/หน่ ว ยงานเป็ นผู้ดูแ ลการใช้ท รัพ ย์ส ิน อุ ป กรณ์ เ ครื่อ งของภาควิช าและ
หน่วยงาน การเบิกจ่ายวัสดุจะมีการควบคุมการเบิกจ่ายและการจัดทํารายงานข้อมูลการใช้ มีการจัดทําทะเบียนควบคุมครุภณ
ั ฑ์
และการตรวจสอบประจําปี เพื่อเป็ นข้อมูลในการบํารุงรักษา และการวางแผนจัดหา
คณะฯ มอบหมายให้ภาควิชา/หน่ วยงานเสนอแผนความต้องการทรัพยากร เพื่อจัดทําเป็ นแผนงบประมาณการจัดหา
ประจําปี ซึง่ คณะจะมีคณะกรรมการงบประมาณเป็ นทีมกลันกลอง
่
เพื่อจัดสรรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของพันธกิจ

รายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนิ นการ
- ค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณปี 2552
เงิ นงบประมาณ เงิ นรายได้
แผ่นดิ น
คณะฯ
89,731,800
3,769,100
15,170,700
14,468,600
6,870,700
13,218,600
8,300,000

1,250,000
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หน่ วย : บาท
เงิ นทุน
รวม
ภายนอก
93,500,900
29,639,300
20,089,300
-

9,550,000

สัดส่วนร้อย
ละ
40.84
12.94
8.77
4.17

3. เงิ นอุดหนุน
- เงินอุดหนุนการ
พัฒนาบุคลากร
- เงินอุดหนุนการ
พัฒนาหลักสูตร
- เงินอุดหนุนด้านการ
วิจยั
- เงินอุดหนุนโครงการ
เชิงรุก
4. งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์/
สิง่ ก่อสร้าง
รวม

4,563,120
4,560,120
27,906,600
27,906,600
137,372,220

14,532,300
3,000,000
1,507,300

39,000,000
-

58,095,420
3,000,000

25.38
1.30

1,507,300

0.66

2,000,000

39,000,000

45,563,120

19.90

8,025,000

-

8,025,000

3.50

19,800,000
19,800,000

-

47,706,600
47,706,600

20.84
20.84

52,570,000

39,000,000

228,942,220

100

คณะฯ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และจัดทํารายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องคามลําดับ เพื่อนํ าเสนอต่ อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
คณะฯ ได้แต่ งตัง้ คณะทํางานกําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน และมีการเผยแพร่ทางสื่อต่ างๆ มีการจัดทํา
รายงานผลการประหยัดงบประมาณในหมวดค่าสาธารณูปโภคเสนอมหาวิทยาลัย มีการจัดทําโครงการขยะรีไซเคิล
รวมทัง้ การจัดระบบดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สนิ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์

หลักฐาน/ข้ อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานข้ อ 1.8.2
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.8.2.1
PH 1.8.2.2
PH 1.8.2.3
PH 1.8.2.4
PH 1.8.2.5

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปฏิทนิ การเบิกจ่ายและแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
แผนความต้องการครุภณ
ั ฑ์ของภาควิชา/หน่วยงาน
รายงานการใช้พลังงาน
สือ่ เผยแพร่การรณรงค์การประหยัดพลังงาน
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ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 1.8

กระบวนการ (Process)
1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2 มีก ารดํ า เนิ น งานตามแผนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
(Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
(Check)
4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร
PDCA อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนว
ใหม่หรือนวัตกรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

องค์ประกอบ 1.9
หลักการ

ผลลัพธ์ (Results)
1. ไม่มีการรายงานผลหรือ ผลลัพธ์ไม่ ตรงกับแผนงาน
และเป้ าหมาย หรือตํ่ากว่ าเป้าหมาย (No/Inaccurate/
Below Target)
2. มี ก ารรายงานผลลั พ ธ์ ห รื อ เครื่ อ งชี้ ว ั ด ที่ ต รงกั บ
แผนงานและเป้าหมาย (On Target)
3. ผลลัพ ธ์ข องการดํ า เนิ น งานดีก ว่ า เป้ า หมายที่ตัง้ ไว้
(Above Target)
4. การติดตามผลต่อเนื่องแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ท่ี ดี
ขึน้ (Upward Trend)
5. มีก ารนํ า ผลลัพ ธ์ท่ีดีข้นึ ไปเทีย บเคีย ง (Benchmark)
ในระดับประเทศ
6. มีก ารนํ า ผลลัพ ธ์ท่ีดีข้นึ ไปเทีย บเคีย ง (Benchmark)
ในระดับภูมภิ าคเอเชีย
7. มีการนําผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ ไปเทียบเคียง(Benchmark) ใน
ระดับโลก

การบริ หารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

Process

เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารความเสีย่ ง ในการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสทีจ่ ะทําให้องค์กรเกิดความเสียหาย
โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์

มาตรฐานคุณภาพ
ณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1.9.1 มี ร ะบบและกลไกการ 1. คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงที่รบั ผิดชอบในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของพันธกิจหลัก (P)
บริ หารความเสี่ยงในทุกพันธกิ จ
ั

Process

2. การวิเคราะห์และระบุปจ จัยเสีย่ งที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ
ความล้มเหลวหรือ ลดโอกาสที่จ ะบรรลุเป้า หมายในการบริหารงาน และการ
จัดลําดับความสําคัญของปจั จัยเสีย่ งเหล่านัน้ (P)
3. จัดทําแผนบริหารความเสีย่ งและดําเนินงานตามมาตรการ หรือแผนปฏิบตั งิ านทีจ่ ะ
เกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม (D)
4. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ ง (C-A)

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง


มีการนําระบบบริหารความเสีย่ งมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)
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ผลการดําเนินการตามมาตรฐานข้ อ 1.9.1
คณะฯ ได้นํานโยบายเรื่องการบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็ นแนวทางการดําเนินการ โดยคณบดี
ได้มอบหมายให้หวั หน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ บริหารความเสีย่ งในภาควิชา/หน่วยงาน และมีการวิเคราะห์
ระบุปจั จัยเสีย่ ง เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งในทุกพันธกิจหลัก
คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดี และเลขานุการคณะ จัดทําแผนบริหารความเสีย่ งระดับคณะ โดยการนําข้อมูล
ั
ปจจัยเสีย่ งจากภาควิชา/หน่วยงาน มาวิเคราะห์จดั ทําแผนบริหารความเสีย่ ง และมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรูใ้ นการวิเคราะห์
ปจั จัยเสีย่ ง และการจัดทําแผนและมาตรการลดความเสีย่ งให้แก่บุคลากรจากภาควิชา/หน่วยงาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 มี
ผูเ้ ข้ารับการอบรม ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงาน มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งประจําปี
คณบดีมกี ารประเมินผลบริหารความเสีย่ งโดยการติดตามประเมินผลข้อมูลจากภาควิชา/หน่วยงานและมีการปรับปรุง
แผนบริหารความเสีย่ งในปี ถดั ไป และจัดทําเป็ นรายงานการควบคุมภายใน
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1. มีผรู้ บั ผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งและมีการอบรมให้ความรู้
2. มีการวิเคราะห์ประเมินความเสีย่ งและจัดทําแผนลดความเสีย่ ง
3. มีการติดตามประเมินผลแผนการลดความเสีย่ ง(รายงานการควบคุมภายใน)
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หลักฐาน/ข้ อมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานข้ อ 1.9.1
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.3

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรมการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง (รายงานการควบคุมภายใน)

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 1.9
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.
6
7

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม (Breakthrough/Innovation)
มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 1 : มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริหาร
สรุปผลการดําเนิ นการ
ผูบ้ ริหารได้ให้ความสําคัญกับการนําองค์กร โดยได้กาํ หนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน ทีส่ อดรับกับนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และเชื่อมโยงกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะ โดยได้ใช้ผลการประเมินตามระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทัง้ การประเมินตนเอง นอกจากนี้ ยังได้นํา
ประสบการณ์ในบทบาทของประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง, ประธานเครือข่าย
SEAPHEIN และสมาชิกเครือข่าย APACPH มาประยุกต์ใช้ ได้มกี ารจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ซึง่ ประชาคมมีสว่ นร่วม มีการกําหนด
แนวทางความสําเร็จทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว มีการกําหนดเป้าหมายตามตัวชีว้ ดั /ข้อตกลง มีการกํากับ สนับสนุนการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของคณะฯ และสนับสนุนการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็ น ๑ ใน ๑๐๐ อันดับมหาวิทยาลัยโลก
ผูบ้ ริหารได้ดาํ เนินการตามมาตรฐานคุณภาพ ด้านการบริหารครอบคลุมในทุกองค์ประกอบ โดยมีผลสําเร็จของการดําเนินการใน
ภาพรวมส่วนใหญ่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล
จุดแข็งและแนวทางการพัฒนา
1. ผูบ้ ริหารมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกทีเ่ น้นผลสัมฤทธิในแต่
์ ละตัวชีว้ ดั และมีระบบการบริหารจัดการ และ
สนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรทุกภาควิชา/หน่วยงาน รวมทัง้ มีโครงสร้างการบริหารงานโดมีการกระจายอํานาจ และปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตลอดจนมีเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. คณะฯ มีแผนยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการประจํา ปี รวมทัง้ มีก ารกํากับ นโยบายของคณะไปสู่การปฏิบตั ิสู่
ภาควิชา/หน่วยงาน
3. คณะฯ มีการแบ่งโครงสร้างการบริหาร มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ มีบุคลากรทีเ่ ข้มแข็ง
4. คณะมีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกระดับ เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี และมีโครงการสร้างสุขภาพ (สอส)
เพื่อสนับสนุนให้บุคคลากรมีการออกกําลังกาย และรูจ้ กั การป้องกันเกีย่ วกับการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ มีการสนับสนุ น
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งบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ รวมทัง้ การจัดหาอุปกรณ์ในการทํางาน ได้แก่เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นอื่นๆ
4. คณะฯ มีรองคณบดีรบั ผิดชอบ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นการสอนงานโดยเพื่อนร่วมงาน การจัดอบรมในหน่วยงาน
5. คณะฯ มีรองคณบดี/หน่ วยงาน/คณะกรรมการรับผิดชอบเกีย่ วกับระบบคุณภาพ รวมทัง้ มีการจัดทํารายงานฯ การ
ตรวจประเมินฯ และรายงานผลการปฏิบตั งิ านทุกไตรมาส (กพร. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ) ตลอดจนมีระบบ
การควบคุมภายใน
6. คณะฯ มีรองคณบดีรบั ผิดชอบ/คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รบั ผิดชอบงาน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่าน
ทางสือ่ ต่างๆ เช่นโทรทัศน์ NBT ฯลฯ
7. คณะฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบ/เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบงบประมาณ รวมทัง้ การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็ นไปตามผลผลิต รวมทัง้ มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
จุดอ่อน/แนวทางแก้ไข
1. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน
3. การพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานการจัดการความรูใ้ ห้ทวถึ
ั ่ ง และกระตุ้นให้บุคลากรเข้าร่วมเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้มากกว่านี้
4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและรักษามาตรฐานการประเมินและรายงานการประเมินตนเอง ให้นําประโยชน์มา
ใช้ในการพัฒนางานให้มากขึน้ และต่อเนื่อง
5. น่าจะมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
6. การพัฒนาระบบการบริหารการเงิน งบประมาณและการบริหารทรัพย์สนิ ให้กระจายไปสู่ภาควิชาได้อย่างเป็ นระบบ
และเป็ นธรรม
7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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มาตรฐานคุณภาพที่ 2

มาตรฐานคุณภาพด้ านการศึกษา

หลักการ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การจัด การศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หลัก ประการหนึ่ ง ของ
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะพิเศษทีม่ คี วามโดดเด่น
กว่าสถาบันการศึก ษาอื่นๆ ในสาขา/คณะเดียวกัน และส่งเสริมการจัด การเรียนการสอน
ทีบ่ รู ณาการกับการวิจยั และการบริการวิชาการ

องค์ประกอบ 2.1
หลักการ

ระบบและกลไก

Process

มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา ทีม่ ปี ระสิทธิภาพครอบคลุมทัง้ ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับองค์กร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอย่างครบวงจร ทัง้ การกําหนดนโยบายและ
แผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนา ทัง้ นี้ ระบบและ
กลไกแต่ละระดับ อาจมีรปู แบบแตกต่างกันได้

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.1.1 อ ง ค์ ก ร มี ก า ร กํ า ห น ด
โครงสร้าง ผู้รบั ผิ ดชอบ ทิ ศทาง
นโยบาย เป้ าหมาย แผนงาน
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การศึ กษาที่ ส อดคล้ อ งกับแผน
ยุ ท ธศาสตร์ข องมหาวิ ท ยาลัย
และของชาติ

1. โครงสร้างการบริหารงานด้านการบริหารจัดการการศึกษาและกระบวนการ
เชื่อมโยง ประสานงานระหว่างองค์กรและมหาวิทยาลัย และภายในองค์กร (P)
2. การกํ า หนด/มอบหมายผู้ ร ับ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานตามแผนการ
ประสานงาน และการติดตาม ประเมินผล (P)
3. การศึก ษา วิเ คราะห์ ป จั จัย ต่ า งๆ เพื่อ กํ า หนดแผนกลยุ ท ธ์ วิส ัย ทัศ น์
พัน ธกิจ ปรัช ญา วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย แผนงาน/แผนปฏิบ ัติก ารด้ า น
การศึกษา ตามบริบทและความเหมาะสมขององค์กร (P)
4. จัด ทํา แผนกลยุ ท ธ์ วิสยั ทัศ น์ พัน ธกิจ ปรัช ญา วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย
แผนงาน/แผนปฏิบตั ิ ตัวบ่งชีด้ า้ นการศึกษา และถ่ายทอดไปสู่ผเู้ กีย่ วข้องอย่าง
ทัวถึ
่ ง (D)
5. แผนการดําเนินการ ซึง่ แสดงถึงความเชื่อมโยง ดึงศักยภาพของผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียทัง้ ภายใน ภายนอกระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา (P)
6. แผนการสร้างเครือข่ายวิชาการ (Academic Network) ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปลีย่ นความรู้ ทรัพยากรและความร่วมมือต่างๆ (P)
7. แผนการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพื่อการพัฒนางานด้านการศึกษา
ทีจ่ ะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด (P)
8. แผนการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ (P)

Process

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง

1. มีโครงการหรือกิจกรรมทีส่ นับสนุ นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึง่ บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมี
ส่วนร่วม (สกอ. 2.3)
2. สินทรัพย์ถาวรต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า) (สมศ. 5.6)
3. ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดต่อจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า) (สมศ. 5.7)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.1.1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารการศึกษา มีหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีใ่ ห้
การสนับสนุนหลักคือ งานบริการการศึกษา (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.1-4)
คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ทําหน้าทีก่ าํ กับดูแล และกําหนดนโยบาย
กลไก และการประเมินด้านการจัดการศึกษา ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศ โดยการบริหาร
การศึกษาผ่านคณะกรรมการวิชาการและบริหารการศึกษา ซึง่ ประกอบไปด้วยประธานหลักสูตรในระดับตรี โท เอก (เอกสาร
หมายเลข PH 2.1.1.5) มีหน้าทีเ่ ชื่อมโยงนโยบายด้านการศึกษาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ปยังหลักสูตรต่างๆ ทีม่ คี ณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเฉพาะในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา เนื่องจากความหลากหลายในสาขาวิชาทีท่ าํ ให้ธรรมชาติของการจัดการศึกษา และ
การบริหารการศึกษาจึงใช้รปู แบบกระจายอํานาจ เพื่อการวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหลักสูตรถ่ายทอดสู่
ผูเ้ กีย่ วข้อง เช่นอาจารย์ และผูเ้ กีย่ วข้องได้อย่างชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี คณบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.6) และแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนสถาบันสมทบ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน 1 แห่ง (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.7)
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ จัดระบบบริหารการศึกษาเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย และนานาชาติ คณบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ โดยให้มกี ารบริหารจัดการขึน้ ตรงต่อคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ส่วนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ซึง่ มีการ
บริหารจัดการร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรภายในของคณะฯ จํานวน 17 หลักสูตร ในการนี้คณบดีได้แต่งตัง้
คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ซึง่ ประกอบไปด้วยประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 17
หลักสูตร เป็ นกรรมการ และมีงานบริการการศึกษา เป็ นฝา่ ยเลขานุการ เพื่อทําหน้าทีก่ าํ หนดแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิม่ ศักยภาพการเรียนการสอนและการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา อีกทัง้ เพื่อเป็ นแกนกลางในการประสานงานระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตของคณะฯ เนื่องจากหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 17 หลักสูตร มีระบบการบริหารจัดการแบบการกระจายอํานาจ (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.8)
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 7 สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.9) เป็ นหลักสูตรภายใต้การบริหาร
จัดการร่วมกันระหว่างหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย ซึง่ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
บริหารจัดการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรให้ดาํ เนินไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกหลักสูตรของคณะฯมีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในการผลักดันให้
นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด เช่นการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรประจําปี ซึง่ เป็ นเวทีระหว่างคณะกรรมการ
หลักสูตร ผูส้ อน นักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ
ของแต่ละหลักสูตร อีกทัง้ บางหลักสูตรฯยังมีการประเมินวาจา ตรวจสอบความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากผูเ้ รียน ระหว่างเรียน
เพื่อนําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความร่วมมือระหว่างสถาบันและเครือข่ายวิชาการในการดําเนิน
นโยบายการเป็ นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง
และการสร้างเครือข่ายทัง้ ภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เพื่อเป็ นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพองค์กรอย่างยังยื
่ นและขับเคลื่อนการสร้างเสริม
สุขภาพของชุมชน
เครือข่ายในระดับประเทศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานคณะ
กรรมการบริหารเครือข่ายฯ (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.10) อีกทัง้ คณะฯ ยังเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของสํานักงานแผนงานการพัฒนา
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็ นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) ซึง่ คณาจารย์ของคณะฯได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธาน
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โครงการต่อเนื่องกันมาจนถึงปจั จุบนั ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะฯได้รบั
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดาํ เนินการจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตอํานาจเจริญ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา การจัดการความรูใ้ ห้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ คณะได้ลงนามความร่วมมือกับสํานักงานหลักประกันคุณภาพ
แห่งชาติ และมูลนิธแิ พทย์ชนบท เพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหารเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ จัดฝึกอบรบผูบ้ ริหาร จํานวน
231 คน และมีโครงการต่อเนื่องส่งผูบ้ ริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยเริม่
จัดการเรียนการสอนตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 (เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.11) อีกทัง้ คณะยังมีความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาทัง้ ในภาครัฐและเอกชน เฉพาะสาขาวิชาในระดับภาควิชาด้วย
เครือข่ายในระดับต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็ นสมาชิกและสถานทีต่ งั ้ ของสํานักงานเครือข่าย South East
Asia Public Health Education Institutes Network เป็ นสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Academic Consortium for Public
Health Networking และเป็ นสถานทีต่ งั ้ เครือข่ายประสานงานศูนย์วชิ าการร่วมองค์การอนามัยโลกและศูนย์ชาํ นาญการระดับชาติ
ในประเทศไทย
เพื่อเป็ นแหล่งทุนสนับสนุน/ร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้แก่ประเทศสมาชิกต่างๆ และมีการ
ประสานงานแลกเปลีย่ นข้อมูล องค์ความรู้ ข่าวสารต่างๆในระดับภูมภิ าคเดียวกัน นอกจากนี้คณะฯ ยังมีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทัง้ ในภาครัฐและเอกชน แต่ละสาขาวิชาในระดับภาควิชา เช่นTulane University; School of Public Health and
Tropical Medicine , มหาวิทยาลัยโอตาวาระ ประเทศญีป่ ุน่ (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.12) เป็ นต้น
คณะฯ มีแผนการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ตามแหล่งเงินรายได้การผลิตบัณฑิตของคณะฯ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) หลักสูตรเปิ ดใหม่ รับนักศึกษารุ่น
แรกในปี การศึกษา 2550 และในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทยและ
หลักสูตรนานาชาติ) มีงานการเงินและบัญชีของคณะฯ รับผิดชอบทําบัญชี ส่วนการจัดสรรงบประมาณในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการกระจายงบประมาณอย่างอิสระ ให้แต่ละหลักสูตรดําเนินการบริหารงบประมาณเองภายใต้การกํากับดูแล
ของบัณฑิตวิทยาลัย
คณะฯมีแผนการการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ฝึกอบรมสําหรับคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษา และการดําเนินงานติดตามผล การปฏิบตั งิ าน และจัดทําเป็ นรายงานการ
ปฏิบตั งิ านในปี งบประมาณ 2550 และ 2551 (เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.13)
คณะฯ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา และดําเนินงานตามแผนทีว่ างไว้ ทุกไตรมาส และมีการ
จัดทําการประเมินและควบคุมความเสีย่ ง ทุกปี
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1..
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.4
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.5
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.6
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.7
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.8
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.9
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.10
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.11

แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานการศึกษา
โครงสร้างการบริหารการศึกษา
โครงสร้างงานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารการศึกษา
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจเยีย่ มสถาบันสมทบ
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาโท
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันและเครือข่ายวิชาการ (MOU) คณะฯ
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการวิทยาเขตอํานาจเจริญ
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เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.12
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.13
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.14

มาตรฐานคุณภาพ

สัญญาความร่วมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิ
แพทย์ชนบท
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2550-2551
มีค่มู อื การบริหารการศึกษาหลักสูตร และคู่มอื การศึกษาวิชาวิจยั ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.1.2 มี ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น 1. ผูร้ บั ผิดชอบ แนวทาง และการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร
รวมทัง้ กระบวนการกํากับ ติดตาม และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา (P-D)
คุณภาพการศึกษา

Process

2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในปี ทผ่ี ่านมา และการดําเนินการปรับปรุง
พัฒนา (C-A)

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1.
2.
2.
3.

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 9.1)
มีระบบและกลไกการให้ความรูแ้ ละทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา (สกอ. 9.2)
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3)
มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สมศ. 7.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.1.2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีคาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร ทํา
หน้าทีบ่ ริหาร ดูแล ติดตามประเมินผลหลักสูตร ประสานงานกับผูร้ บั ผิดชอบวิชา และปรับปรุงหลักสูตรทุกปี ทุกภาค
การศึกษามีการดําเนินการติดตามประเมินผลการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.1) ซึง่ ผลจากการประเมินนัน้
ประธานหลักสูตร ได้แจ้งต่ออาจารย์ประจําวิชา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน อีกทัง้ ในทุกหลักสูตรจะมีการจัด
ประชุมสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประจําปี ทุกปีในภาพรวมของหลักสูตร ซึง่ คณาจารย์จะได้ร่วมกันให้
ข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรต่อไป (เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.2)
หลักสูตรของคณะฯ มีการดําเนินการประเมิน และติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (ความเสีย่ ง) ในการจัด
การศึกษาในหลักสูตรทุกระดับ (เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.3)
คณะฯ ได้นําผลการตรวจเยีย่ มประเมินคุณภาพ ด้านการศึกษา จากคณะผูเ้ ยีย่ มสํารวจภายนอกมาดําเนินการเพื่อ
พัฒนา ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมปี
การดําเนิ นการ
ผลการดําเนิ นการ
2551
1. ควรมีการติดตามประเมินสถาบัน
1.ดําเนินการทางนโยบายในการตกลงกรอบการ
ได้ ร่าง หลักสูตรปรับปรุง
สมทบ ให้ได้มาตรฐานเดียวกับคณะฯ
บริหารจัดการศึกษากับสถาบันสมทบ ซึง่ ขณะนี้อยู่ ฉบับปี พ.ศ.2553 มีความ
เช่นการสอบ Exit exam สําหรับ
ระหว่างรอความชัดเจนจากข้อบังคับของ
ทันสมัย ได้มาตรฐาน
ตรวจสอบมาตรฐานนักศึกษาก่อนจบ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับและควบคุมกํากับ
การศึกษา
สถาบันสมทบ จาก สภามหาวิทยาลัยและได้ยกร่าง
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.2552
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2. ควรปรับแผนในส่วนการกําหนดรับ
นศ.ในแต่ละหลักสูตร ให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของนักศึกษา และผูใ้ ช้
บัณฑิต

ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ดําเนินการจัดทําแผนการรับนักศึกษา โดย
ได้พจิ ารณาจากผลการประเมินความต้องการของ
นักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ซึง่ ในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
จะมีการจัดสัมมนาประจําปี เพื่อสรุปปญั หาอุปสรรค
ในการจัดการศึกษา ซึง่ ในการนี้ได้มกี ารเชิญศิษย์เก่า
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเข้าร่วมให้เข้าเสนอแนะทุกปี
3. ควรสร้างเครือข่ายการฝึกภาคสนาม/
ในทุกปี การศึกษา หลักสูตรของคณะฯในทุก
คลินิก ควรสร้างแรงจูงใจในการเป็ น
ระดับ มีวชิ าทีก่ าํ หนดให้นกั ศึกษาออกฝึกภาคสนาม
อาจารย์พเ่ี ลีย้ ง
ทัง้ ในระดับหลักสูตร และในระดับคณะฯ ในพืน้ ทีฝ่ ึกที่
แตกต่างกันไป

มีแผนการรับนักศึกษาใหม่
ทีไ่ ด้มาจากการประเมิน
ความต้องการของ
นักศึกษา และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

4. ควรกระตุน้ ให้อาจารย์เขียนแผนการ
สอนทุกรายวิชา

คณะฯ มีเครือข่ายทัว่
ประเทศทีส่ ามารถประสาน
ขอความร่วมมือหรือเข้า
ปฏิบตั งิ านร่วมกันได้ทวั ่
ประเทศ อีกทัง้ ในปจั จุบนั
คณบดี คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็ นประธาน
เครือข่ายสถาบันด้าน
สาธารณสุข
มีแผนการสอนทุก
รายวิชาทีค่ ณะฯ เปิ ดสอน

5.ควรส่งเสริมวิจยั ทางด้านการศึกษา
ให้ความรู้ และแนวทางในการจัด
งานวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรม

6. ควรมีการประเมินสือ่ ทีเ่ ผยแพร่ว่า
สามารถดึงกลุ่มเป้าหมายได้จริงหรือไม่

ทุกรายวิชาทีค่ ณะฯ เปิ ดสอนมีแผนการสอน
ั บนั คณะฯ สามารถ
ทุกรายวิชา เนื่องจากในปจจุ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ได้
ครบ 100% และในระดับบัณฑิตศึกษา ได้ 60%
คณะฯ มีการให้ทุนสนับสนุนการทําวิจยั ด้าน
การศึกษา แต่เนื่องจากอาจารย์สว่ นใหญ่ให้
ความสําคัญกับการทําวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ นแต่
ละสาขาวิชามากกว่าการวิจยั การศึกษา และการทํา
วิจยั การศึกษายังมีผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
น้อยกว่า..การทําวิจยั วิชาชีพ
ปจั จุบนั คณะฯ ใช้วธิ กี ารเผยแพร่หลักสูตรหลาย
ช่องทาง เช่น ทางเวปไซต์ , กิจกรรม Road Show,
กิจกรรม Health Camp, กิจกรรมแนะแนวทาง
โทรศัพท์, การออกจัดนิทรรศการหลักสูตรในงาน
วิชาการตลาดอุดมศึกษา, การส่งข้อมูลตรงทาง
ไปรษณียล์ งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ซึง่ มี
วิธกี ารประเมินสือ่ เผยแพร่จาก
1. จากการสอบถามผูส้ มัคร
2. จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้วมักค้นหาข้อมูลจากเวปไซต์
และโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาทางโทรศัพท์
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มีการดําเนินการทํา
วิจยั ในชัน้ เรียน

สัดส่วนจํานวนผูส้ มัครของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สูงขึน้ เช่นหลักสูตร วท.บ.
จาก 1:8 เป็ น 1:16 ส่วน
ในระดับบัณฑิตศึกษาส่วน
ใหญ่สาเหตุจาํ นวนรับ
นักศึกษาได้ต่าํ กว่า
แผนการรับ เนื่องมาจาก
คะแนนสอบเข้า
ภาษาอังกฤษตํ่ากว่า
มาตรฐานและนักศึกษาไม่
มีทุนสนับสนุน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพประจําคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ของคณะฯ เข้ารับการอบรม เป็ นผูเ้ ยีย่ มสํารวจคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะฯ มีระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา รวมทัง้ ได้มกี ารจัดทําประเมินการควบคุมภายในด้านการศึกษา
และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2552
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.1
ผังขัน้ ตอนการดําเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.2
เอกสารการจัดสัมมนาของหลักสูตร และผลการจัดสัมมนา
เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.3
ผลการประเมินการควบคุมภายในด้านการศึกษา และแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ปี งบประมาณ 2551-52
ผลการประเมิ นตนเองตามองค์ประกอบ 2.1
กระบวนการ (Process)
1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2 มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่ อเนื่อง (Continuous
Improvement)
6 มีก ารพัฒ นางานจนเกิด รู ป แบบการทํ า งานแนวใหม่ ห รือ นวัต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

องค์ประกอบ 2.2

หลักสูตร

Process & Result

หลักการ หลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับและเป็ นทีน่ ิยมในระดับชาติ/นานาชาติ และ
สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและของประเทศ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.2.1 มี ระบบและกลไกในการ
สร้าง ประเมิ นและปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรที่มีความคล่องตัว และ
ตอบสนองทันเหตุการณ์

1. โครงสร้า งและผู้ร ับ ผิด ชอบในการสร้า ง ประเมิน และปรับ ปรุ ง พัฒ นา
หลักสูตร (P)
2. กระบวนการสร้า ง การดํา เนิ น การ การประเมิน และปรับ ปรุ ง พัฒ นา
หลักสูตร (D-C-A)
3. ข้อมูลการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนในปจั จุบนั (A)

Process

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
2. ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานต่อหลักสูตรทัง้ หมด (สมศ. 6.1)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.2.1
คณะฯ มีการกําหนดหน้าทีใ่ นการในคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้คณะกรรมการทุก
หลักสูตร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสร้างประเมิน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอีกทัง้ คณะฯยังได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารการศึกษา และคณะกรรมการกลันกรองหลั
่
กสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝา่ ยวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ขึน้ ทําหน้าทีก่ าํ กับ พิจารณา การสร้าง ประเมิน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารหมายเลข PH
2.2.1.1)
ข้อมูลการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอน มีสรุปรายงานการกลันกรองหลั
่
กสูตร และรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร (เอกสารหมาย PH 2.2.1.2)
ระดับคุณวุฒแิ ละจํานวนหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทีป่ รับปรุงตามเกณฑ์ สกอ.
อยู่ระหว่างดําเนินการ
ปี พ.ศ.2548 เรียบร้อยแล้ว
ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร
เปิ ดใหม่ 1 หลักสูตร ใช้เป็ นหลักสูตรต้นแบบ
ระดับปริญญาโท จํานวน 19 หลักสูตร ปรับปรุง 11 หลักสูตร
7 หลักสูตร
เปิ ดใหม่ 1 หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 1 หลักสูตร
อยู่ระหว่างยกร่างหลักสูตร
1 หลักสูตร
หลักสูตรมีการจัดทําแบบรายงานข้อมูลการดําเนินงานของหลักสูตร (แบบสมอ 07 ) เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการวิชาการและบริหารการศึกษา รับทราบผลการดําเนินงาน และดําเนินการเสนอต่อไปยังมหาวิทยาลัย
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบผลการดําเนินการจัดการศึกษาทุกภาคการศึกษา อีกทัง้ ยังมีการติดตาม
ประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทัง้ การใช้แบบประเมิน บส.1 และการประเมินเสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น (เอกสาร
หมายเลข PH 2.2.1.4)
คณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนา และบริหารหลักสูตร
ร้อยละ 100 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด (3 หลักสูตร) ของคณะฯได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
ร้อยละ 63 ของหลักสูตรระดับปริญญาโททัง้ หมด (19 หลักสูตร) ของคณะฯได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
ร้อยละ 50 ของหลักสูตรระดับปริญญาเอก ทัง้ หมด (2 หลักสูตร) ของคณะฯ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.1
แผนภูมกิ ารเปิ ด/ปรับปรุงหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.2
สรุปรายงานการกลันกรองหลั
่
กสูตร และรายงานการประชุมหลักสูตร
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.3
โครงการสัมมนา TQF และแนวทางการเขียนหลักสูตร
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.4
แผนภูมกิ ารดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.2.2 มี ก า ร จั ด / ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร 1. ทิศทางและนโยบายขององค์กรในการเปิ ดสอนหลักสูตรนานาชาติ (P)
นานาชาติ ท่ี มี คุ ณ ภาพมาตรฐานใน 2. กระบวนการสร้าง การดําเนินการ การประเมินผล และปรับปรุง พัฒนา
จํานวน/สัดส่วนที่สอดคล้องกับทิศทาง หลักสูตร (D-C-A)
น โ ย บ า ย แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย

Process
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.2.2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิ ดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เป็ นหลักสูตรแรก
ั บนั ผลิตบัณฑิตไปแล้ว จํานวน 866 คน จาก 40 กว่าประเทศทัวโลก
เปิ ดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปจจุ
่
(เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.1) และใช้เป็ นหลักสูตรต้นแบบ เพื่อพัฒนาหลักสูตรส.บ.ในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เช่น ในปี การศึกษา 2552ได้แก่ประเทศภูฏาน (เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.2)
คณะฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการเปิ ดหลักสูตรนานาชาติ ทีส่ อดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ทีจ่ ะเป็ นหนึ่งในร้อยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เน้นการเป็ นสถาบันการศึกษาชัน้ นํา มีมาตรฐานสากล เน้นการวิจยั การศึกษา
บริการวิชาการ และเป็ นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ โดยในปี การศึกษา 2550-2552 คณะฯ เปิ ดสอนหลักสูตรนานาชาติ จํานวน
4 หลักสูตร
ปี ทเ่ี ปิ ดสอน
2545-ปจั จุบนั

หลักสูตร

ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
เป้าหมาย รับจริง จบ เป้าหมาย รับจริง จบ เป้าหมา รับจริง จบ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฏีบณ
ั ฑิต
6 สาขาวิชาเอก
- สาขาโภชนาการสาธารณสุข 5
- สาขาวิทยาการระบาด
งดรับ
- สาขาบริหารสาธารณสุข 5
- สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรม งดรับ
ศาสตร์
5
- สาขาปรสิตวิทยา
5
- สาขาการพยาบาลสาธารณสุ
2548-ปจั จุบนั
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต 2
เปิ ดรับปี 48 รุ่น1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวด
ล้อม
2519-ปจั จุบนั
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต
20
รับนักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
ปี การศึกษา2552 บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ทางสุขภาพ

0
งดรับ
0
งดรับ
0
2

0
3
0
0
0
1

3
5
5
5
5
5

2
3
1
4
1
5

3

-

2

1

-

33

33

20

63

58
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3
5
5
งดรับ
5
5

1
4
2
2
9

-

-
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ปี ทเ่ี ปิ ดสอน
หลักสูตร
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
แผนรับนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 1) ใช้เป็ นหลักสูตรต้นแบบ ในการให้ความร่วมมือระหว่าง
ปี 2552 เทอม 1 (ต่อเนื่อง)
ประเทศ เพื่อพัฒนาจัดทําหลักสูตรส.บ. ให้แก่ประเทศภูฏาน
(เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.3)
หลักสูตรของคณะฯ ทุกหลักสูตร ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 ทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร มีระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทุกปี การศึกษา คณะฯ มีความร่วมมือกับต่างประเทศที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ คณะฯได้ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรให้แก่ประเทศภูฏาน
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.2.2
เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.2
เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.3
เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.4

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา และประเทศทีเ่ ข้าศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร ส.ม. เพื่อพัฒนาจัดทําหลักสูตร ส.ม. ในประเทศเนปาล
สัญญาความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อพัฒนาและจัดทําหลักสูตร ส.บ. ให้แก่ประเทศภูฏาน
สัญญาความร่วมมือกับต่างประเทศที่ สกอ. ให้ความเห็นชอบ

มาตรฐานคุณภาพ
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2.2.3 ห ลั ก สู ต ร ( ป ก ติ แ ล ะ
นานาชาติ ) ที่เปิ ดสอนมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การ/
อ ง ค์ ก ร วิ ช า ชี พ แ ล ะ เ ป็ น ที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ

1. รายชื่ อ หลั ก สู ต ร (ปกติ แ ละนานาชาติ ) ทั ง้ หมด และรายชื่ อ ข้ อ มู ล
รายละเอีย ดของหลัก สูต รที่เ ปิ ด สอนในป จั จุ บ ัน และได้ร ับ การรับ รองจาก
กระทรวงศึกษาธิก าร/องค์ก รวิช าชีพ (รายละเอีย ดให้ค รอบคลุ ม ถึง จํา นวน
นักศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ จํานวนทีร่ บั จริง และจํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา ในช่วง 3 ปี
การศึกษาทีผ่ ่านมา) (Result)
2. หลักฐานอื่นๆ ทีแ่ สดงถึงความเป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ (Result)

Result

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึง่ มีคุณสมบัตเิ ป็ นทีป
่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทท่ี ําหน้าทีอ่ าจารย์ท่ปี รึกษา

วิทยานิพนธ์ (สกอ. 2.13)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.2.3

หลักสูตรทีค่ ณะฯ เปิ ดสอน ได้รบั การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารหมายเลข
PH 2.2.3.1)
1. ระดับปริญญาตรี
จํานวน 4 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มี 5 สาขาวิชา
- สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาอนามัยชุมชน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
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ปี การศึกษา
2550
2551
2552

จํานวนทีน่ กั ศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ
120
120
120

จํานวนนักศึกษาทีร่ บั จริง
124
126
147

1.2 หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ปี การศึกษา
จํานวนทีน่ กั ศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ
จํานวนนักศึกษาทีร่ บั จริง
2550 รุ่นที1่
60
56
2551
60
61
2552
60
60

จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
120
215

จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
-

1.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต (ต่อเนื่ อง) ภาคพิ เศษ 2 ปี
- เปิ ดสอน ณ สถานฝึกอบรมและวิจยั อนามัยชนบท อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เปิ ดสอน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เปิ ดปี การศึกษา 2550 เป็ นปีแรก)
ปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ
จํานวนนักศึกษาทีร่ บั จริง
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
กรุงเทพฯ
สูงเนิน
กรุงเทพฯ
สูงเนิน
วสส.ชลบุรี
สูงเนิน
งดรับนศ.
ตัง้ แต่ปี 2550
2550
70
50
70
25
67
29
2551
70
50
71
29
52
35
2552
70
50
102
35
1.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต (ต่อเนื่ อง) หลักสูตรนานาชาติ เปิ ดใหม่ 1/2552
ใช้เป็ นหลักสูตรต้นแบบ เพื่อพัฒนาหลักสูตรส.บ.ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ในปี
การศึกษา 2552ได้แก่ประเทศภูฏาน (เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.3)
หมายเหตุ: - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต ภาคปกติ 4 ปี

ปี การศึกษา
2540-2548
2549-2552

เปิ ดสอน ณ ส ถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดชลบุรี
จํานวนทีน่ กั ศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ
จํานวนนักศึกษาทีร่ บั จริง
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
55 คน x 9 รุ่น
469
469
รุ่นละ 55 คน
รุ่นละ 55 คน

- หลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้ จํานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิ บตั ิ ทวไป
ั ่ (การรักษาโรคเบือ้ งต้น) 4 เดือน
ปี การศึกษา
จํานวนทีน่ กั ศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ จํานวนนักศึกษาทีร่ บั จริง จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
2546-2549
70
50-55
219
2550
งดรับนักศึกษา
งดรับนักศึกษา
งดรับนักศึกษา
2551
70
65
65
2552
70
64
64
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2. ระดับปริญญาโท
จํานวน 18 หลักสูตร
2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิ ต (หลักสูตรไทย )
ปี การศึกษา
จํานวนทีน่ กั ศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ จํานวนนักศึกษาทีร่ บั จริง จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
2550
30
21
21
2551
30
18
18
2552
30
17
2.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิ ต (นานาชาติ )
ปี การศึกษา
จํานวนทีน่ กั ศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ จํานวนนักศึกษาทีร่ บั จริง จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
2550
30
49
49
2551
30
63
58
2552
30
69
ใช้เป็ นหลักสูตรต้นแบบ เพื่อพัฒนาหลักสูตรส.ม. ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ในปี
การศึกษา2552 ได้แก่ประเทศภูฏาน และประเทศเนปาล (เอกสารหมายเลข PH 2.2.3.3)
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต Master of Science จํานวน 6 หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
จํานวนที่เปิ ดรับ
จํานวนที่รบั จริง

วท.ม. (ไทย-ภาคปกติ )
สาขาชีวสถิติ
สาขาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
สาขาสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมeh
วท.ม. (ไทย/ภาคพิ เศษ)
สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
วท.ม. (นานาชาติ )
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
(เปิ ดใหม่ ปี 2552)

จํานวนผูส้ าํ เร็จ
การศึกษา
ปี
2550 2551
2549

ปี
2550

2551

2552

ปี
2550

2551

2552

5
5
15

5
5
15

5
10
15

4
6
8

5
4
13

6
9
22

4
9
12

1
8
7

3
8
8

15

15

15

9

3

6

5

3

11

15

15

15

9

6

17

13

5

7

-

-

3

-

-

3

-

-

-
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2.4 หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต (สาธารณสุขศาสตร์) จํานวน 11 หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
จํานวนที่เปิ ดรับ
จํานวนที่รบั จริง
จํานวนผูส้ าํ เร็จ
การศึกษา
ปี
2551 2552 ปี
2551 2552 ปี
2551 2552
2550
2550
2550
วท.ม.(สศ) ไทย-ภาคปกติ
สาขาการบริหารโรงพยาบาล
10
10
10
7
8
6
2
10
3
สาขาโภชนวิทยา
10
10
10
7
6
10
5
12
6
สาขาบริหารกฎหมายการแพทย์และ
10
10
10
8
8
5
4
5
6
สาธารณสุข
สาขาบริหารสาธารณสุข
5
5
10
5
5
10
11
7
4
สาขาพยาบาลสาธารณสุข
10
10
10
7
7
9
12
6
8
สาขาโรคติดเชือ้ และวิทยาการระบาด 15
15
15
12
12
20
26
19
17
สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
10
10
10
7
6
6
14
10
10
สาขาอนามัยครอบครัว
7
4
6
6
6
6
7
5
5
ภาคพิ เศษ
สาขาบริหารสาธารณสุข
5
10
15
5
7
17
1
15
10
สาขาพยาบาลสาธารณสุข
15
10
15
11
9
14
1
3
20
สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
15
15
15
12
11
10
5
3
9
3. ระดับปริญญาเอก
จํานวน 2 หลักสูตร
3.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี 2550
ปี 2551
ปี ทเ่ี ปิ ด
หลักสูตร
สอน
กําหนดรับ รับจริง จบ กําหนดรับ รับจริง จบ
2545หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ปจั จุบนั
ดุษฏีบณ
ั ฑิต
6 สาขาวิชาเอก
- สาขาโภชนาการสาธารณสุข 5
0
0
3
2
- สาขาวิทยาการระบาด
งดรับ งดรับ 3
5
3
- สาขาบริหารสาธารณสุข
5
0
0
5
1
- สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรม งดรับ งดรับ 0
5
4
ศาสตร์
- สาขาปรสิตวิทยา
5
0
0
5
1
- สาขาการพยาบาลสาธารณสุข 5
2
1
5
5
2548หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต 2
3
2
1
ปจั จุบนั
สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
เปิ ดรับปี 48
รุ่น1
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ปี 2552
กําหนดรับ รับจริง จบ

3
5
5
งดรับ

1
4
2
-

5
5
-

2
9
-

ร้อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า หลัก สูต รบัณ ฑิต ศึก ษา ของคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ที่มีคุ ณ สมบัติเ ป็ น ที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ทท่ี าํ หน้าทีอ่ าจารย์ ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ปี การศึกษา 2550 = 73.91 ปี การศึกษา 2551 = 79.35 ปี การศึกษา 2552 = 82.16
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
ปี การศึกษา 2550 = 61.49 ปี การศึกษา 2551 = 66.45 ปี การศึกษา 2552 = 82.16
สัดส่วนของอาจารย์ประจําทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
ปี การศึกษา 2550 = 0:62:99 ปี การศึกษา 2551 = 0:52:103 ปี การศึกษา 2552 = 0:47:110

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.2.3
เอกสารหมายเลข PH 2.2.3.1
เอกสารหมายเลข PH 2.2.3.2

รายชื่อหลักสูตร ทีค่ ณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิ ดสอน
ข้อมูลคุณวุฒกิ ารศึกษา อาจารย์ประจํา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 2.2
กระบวนการ (Process)

1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)

ผลลัพธ์ (Results)

2 มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม
(Do)
3 มีก ารประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น
ระบบ (Check)
4. นํ า ผลการดํ า เนิ น งานมาปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา
มาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของ
วงจร PDCA
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
Improvement)
6 มีก ารพัฒ นางานจนเกิด รู ป แบบการทํา งาน
แนวใหม่ ห รื อ นวั ต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
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1. ไม่ ม ี ก ารรายงานผลหรื อ ผลลั พ ธ์ ไ ม่ ต รงกั บ
แผนงาน และเป้าหมาย หรือตํ่ากว่าเป้ าหมาย
(No/Inaccurate/ Below Target)
2. มีการรายงานผลลัพธ์ห รือเครื่องชี้วดั ที่ต รงกับ
แผนงานและเป้าหมาย (On Target)
3. ผลลัพธ์ของการดําเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ (Above Target)
4. การติ ด ตามผลต่ อ เนื่ องแสดงแนวโน้ ม ของ
ผลลัพธ์ท่ี ดีขน้ึ (Upward Trend)
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง
(Benchmark) ในระดับประเทศ
6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง
(Benchmark) ในระดับภูมภิ าคเอเชีย
7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง
(Benchmark) ในระดับโลก

องค์ประกอบ 2.3

กระบวนการเรียนการสอนและการประเมิ นผล

Process

หลักการ มีก ระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ส่ ง เสริมให้นัก ศึก ษาเป็ นบัณ ฑิต ที่มคี วามรู้
ความสามารถทัง้ ด้านวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และความสามารถ/ทักษะด้านอื่นๆ ทีม่ คี วามสําคัญต่อ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการดําเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.3.1 มีกระบวนการเรียนการสอน
และการประเมิ น ผลสอดคล้ อง
กับหลักการการศึ กษาที่ เน้ นการ
เรียนรู้เป็ นศูนย์กลาง (Learning
Centered Education)

1. การศึกษาข้อมูล เพื่อกําหนดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ เช่น ข้อมูลพืน้ ฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา (P)
2. กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นการเรียนรูเ้ ป็ นศูนย์กลาง (D)
3. การประเมินผลนักศึกษาทีเ่ น้นการเรียนรูเ้ ป็ นศูนย์กลาง (D)
4. ระบบ/กระบวนการ/ขัน้ ตอนช่วยเหลือนักศึกษาทีม่ ปี ญั หาในการเรียน (P)
5. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพตามความถนัด ส่งเสริม
การดํา เนิน ชีวิต อย่า งมีคุ ณ ภาพ/คุ ณ ธรรม/จริยธรรม เช่น ค่ า ยอาสาพัฒ นา
กิจกรรมฝึกสมาธิ เป็ นต้น (D)

Process

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง

1. มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ (สกอ. 2.2)
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สกอ. 2.4, สมศ.6.2)
3. กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั แิ ละประสบการณ์จริง (สมศ. 6.6)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.3.1
ในทุกหลักสูตรของคณะฯ ทีเ่ ปิ ดสอนมีการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของนักศึกษา จากเกรดเฉลีย่ ทีจ่ บการศึกษาก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร ประสบการณ์ในการฝึกงาน/การทํางาน การอบรม และมีการแจ้งข้อมูลให้อาจารย์ผสู้ อนได้นําไปใช้เป็ นแนว
ทางในการจัดการเรียนการสอน อีกทัง้ หลักสูตร ยังได้แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา เพื่อทําหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนต่าง
เพื่อช่วยให้นกั ศึกษาเรียนรูไ้ ด้ตามศักยภาพของตนเอง โดยวิธกี ารสนทนา การติดตามผลการเรียนรูแ้ ต่ละบุคคล รวมถึงพฤติกรรมต่างๆของนักศึกษาในระหว่างเรียนด้วย อีกทัง้ คณะฯ มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทัง้ ในระดับคณะฯ ภาควิชา และ
หลักสูตร (แยกตามสาขา) เพื่อชีแ้ จ้งวิธกี ารเรียนการสอน และการวางแผนการเรียนการสอนในแต่หลักสูตร โดยให้นกั ศึกษามี
ส่วนร่วมในการให้ขอ้ เสนอแนะถึงการเรียนการสอนทีน่ กั ศึกษาคาดหวัง
ทุกหลักสูตรของคณะฯ เน้นให้ความสําคัญในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลทีส่ อดคล้อง
กับหลักการศึกษาทีเ่ น้นการเรียนรูเ้ ป็ นศูนย์กลาง (Learning Centered Education) และเน้นความเป็ นสหวิทยาการ การบูรณาการการสอน การใช้กลยุทธ์ของกระบวนการวิจยั เพื่อการสอน ซึง่ ประกอบด้วยวิธกี ารสอนแบบการบรรยาย การอภิปรายโดย
ใช้ตวั อย่างจากสภาพการณ์จริงในชุมชน การจัดสัมมนากลุ่มเพื่อให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสในการฝึกทักษะการสรุป การวิเคราะห์
สังเคราะห์บนพืน้ ฐานของการใช้ขอ้ มูล การศึกษาดูงานเพื่อให้นกั ศึกษาได้เปรียบเทียบสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงและการเรียนรูท้ ไ่ี ด้จาก
ห้องเรียน นอกจากนี้คณะฯ ยังพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา ผ่านระบบการศึกษาทางไกล ด้วย
โปรแกรม Web&Video Conferencing (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.1) และมีรายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนทางห้องปฏิบตั กิ าร
โดยใช้บทเรียน e-Lab (http://www.ph.mahidol.ac.th/elab)
ในทุกปี การศึกษาคณะฯ จะจัดให้มกี ารออกฝึกภาคสนามของนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับในชัน้ ปี สดุ ท้าย
เพื่อสร้างการคิดวิเคราะห์ทเ่ี ป็ นระบบ ภาวะผูน้ ํา คุณธรรมและเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพสาธารณสุข ทีถ่ อื เป็ นสิง่ ทีค่ ณะฯ ให้ความ
สําคัญทีส่ ดุ การลงไปฝึกปฏิบตั ภิ าคสนามในชุมชนจริงทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา
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และบุคคลในชุมชนเป็ นแนวร่วมในการปฏิบตั ิ สิง่ ทีน่ กั ศึกษาได้รบั จากการปฏิบตั นิ อกเหนือจากความรู้ การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง และการได้ทดลองนําความรูไ้ ปใช้แล้ว นักศึกษายังเกิดความเข้าใจถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานสําคัญต่อ
ไปในการทํางาน (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.2)
หลักสูตรของคณะฯ มีกระบวนการประเมินผล ทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของนักศึกษา ด้วยวิธหี ลาก
หลาย ซึง่ ผูร้ บั ผิดชอบวิชาได้กาํ หนดไว้ในประมวลการเรียนการสอน เช่นมีการประเมินการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน เช่นการทํา
รายงานบุคคล/กลุ่ม การนําเสนอผลงาน การจัดสัมมนา และการจัดสอบวัดผล ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะฯ ได้มกี ารดําเนินการช่วยเหลือนักศึกษาทีม่ ปี ญั หาในการเรียน ในระดับปริญญาตรี ก็มคี ณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ทป่ี รึกษาให้ขอ้ แนะนําวางแผนการเรียนให้นกั ศึกษา ส่วนในระดับปริญญาโท คณะฯ ได้จดั ทําแบบฟร์อม
และสมุดบันทึกรายงานความก้าวหน้า การเรียน การทําภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เพื่อให้อาจารย์ทป่ี รึกษา หรืออาจารย์ผู้
ควบคุมกํากับงานวิจยั ได้ใช้ตรวจสอบว่านักศึกษามีผลการเรียน คะแนนเฉลีย่ สะสมในแต่ละภาคอย่างไร เพื่อวางแผน/ให้ขอ้
แนะนําในการปรับปรุงวิธกี ารเรียนต่อไป (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.3)
และคณะฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาภาษาทีใ่ ช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เพื่อช่วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถสําเร็จการศึกษา
ได้ตามกําหนด (เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.4)
คณะฯ โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการต่างๆ เช่นโครงการ
ธรรมะสุขใจ โครงการโยคะ ได้มกี ารจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเพิม่ ศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของ
นักศึกษา อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมการดําเนินชีวติ ให้นกั ศึกษาอีกด้วย
คณะฯ มีหลักสูตรทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั แิ ละประสบการณ์จริง
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทีใ่ ห้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การออกแบบ การจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ การใช้สอ่ื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการสอน
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ภาคการศึกษาที1่ /2551 = 3.76 ภาคการศึกษาที2่ /2551 = 3.70 ภาคการศึกษาที1่ /2552 =3.08
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ภาคการศึกษาที1่ /2551 = 4.64 ภาคการศึกษาที2่ /2551 = 3.98 ภาคการศึกษาที1่ /2552 =4.59
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.1
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.1
โปรแกรม web&Video Conferencing
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.2
คู่มอื การออกฝึกภาคสนาม
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.3
สมุดติดตามผลการเรียนระดับปริญญาตรี
และแบบติดตามการทําวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.4
คําสังคณะกรรมการวิ
่
ทยานิพนธ์ฯ และรายงานการประชุมฯ
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แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน
2.3.2 มี ก ารประเมิ น และปรับปรุ ง 1. แผนการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา รวมทัง้
พัฒนา การจัดการเรียนการสอนและ ตัวบ่งชีท้ แ่ี สดงถึงคุณภาพการเรียนการสอน (P)
2. การดําเนินงานประเมินการเรียนการสอนตามแผน รวมทัง้ ผลการประเมิน
การประเมิ นผลอย่างเป็ นระบบ
เช่ น ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนโดยผู้ เ รี ย น เพื่ อ นอาจารย์ (Peer
Evaluation) ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูใ้ ช้ผลผลิต ผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ เป็ นต้น (D-C)
Process
3. การนํ าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
การประเมินผลนักศึกษา (A)
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ (สมศ. 6.7)
การดําเนิ นการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.2
คณะฯ กําหนดให้ทุกรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน ต้องมีการประเมินผลการเรียนการสอน และการประเมินผลนักศึกษา หลัง
จบการเรียนการสอน โดยตัง้ แต่ปีการศึกษา 2551 คณะฯ เริม่ กําหนดให้ใช้การประเมิน 2 วิธี คือ 1. การประเมินด้วยแบบ
ประเมิน บส.1 ซึง่ รับผิดชอบโดยงานบริการการศึกษา ทําหน้าทีป่ ระมวลผล และรายงานผลต่อรองคณบดีฝา่ ยวิชาการและ
นวัตกรรมการศึกษา และส่งรายงานแจ้งภาควิชา/หลักสูตร เพือ่ รับทราบข้อมูล นําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และวิธที ่ี 2 เป็ น
การประเมินแบบสนทนาแลกเปลีย่ น (วาจา) โดยเป็ นการพูดคุยกันระหว่างผูแ้ ทนจากฝา่ ยวิชาการ ฝา่ ยบริหาร เพื่อรับฟงั
ข้อเสนอแนะ และความต้องการของนักศึกษา ซึง่ ผลการประเมิน หลักสูตรได้นําไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การวางแผนตารางเรียน และการปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.1-3) ในการนี้มบี างหลักสูตรทีม่ กี ารประเมิน
ระหว่างคอร์ส เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ในการประเมินนักศึกษามีความเป็ นอิสระในการประเมิน โดยมีเจ้าหน้าทีภ่ าควิชาดําเนินการรวบรวมผลการประเมิน
ส่งมายังงานบริการการศึกษาเพือ่ วิเคราะห์ผล หลังจากนัน้ งานบริการการศึกษาจะส่งผลการประเมินกลับไปยังหลักสูตร/
ภาควิชา เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และใช้เป็ นข้อมูลในการจัดประชุมสัมมนาหลักสูตร
ประจําปี
ผลการดําเนิ นงาน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
ระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับ 4 (ดี)
ระดับปริญญาโท อยูใ่ นระดับ 4-5 (ดี –ดีมาก)
ระดับปริญญาเอก อยูใ่ นระดับ 4-5 (ดี –ดีมาก)
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
ระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับ 4 (ดี)
ระดับปริญญาโท อยูใ่ นระดับ 4 (ดี)
ระดับปริญญาเอก อยูใ่ นระดับ 4 (ดี)
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.2
เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.1
ผังขัน้ ตอนการประเมินการจัดการศึกษา
เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.2
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน บ.ส.1 ภาคการศึกษาที2่ /51
และภาคการศึกษาที่ 1/52
เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.3
ผลการประเมินการประเมินวาจา
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2.3.3 มีการส่งเสริ ม สนับสนุนการทําวิ จยั
ทางด้า นการศึก ษา (Education Research)
เพื่ อ พั ฒ นา การเรี ย นการสอนและการ
ประเมิ นผลนักศึกษา
Process

แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน
1. การจัดทําแผนและดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นให้อาจารย์และ
นักการศึกษาทําวิจยั ทางด้านการศึกษา (P-D)
2. การติด ตาม ประเมิน ผลการวิจ ัย ทางด้า นการศึก ษา และนํ า ผลมา
ปรับปรุง พัฒนาแผน (C-A)

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
 มีระบบและกลไกสนับสนุ นให้อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ. 2.8)
การดําเนิ นการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.3
คณะฯ เปิ ดโอกาสให้อาจารย์ทาํ วิจยั ตามความเชีย่ วชาญเฉพาะ รวมถึงการทําวิจยั ทางด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและการประเมินผล โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการทําวิจยั ให้แก่อาจารย์ และมีแหล่งทุนทีใ่ ห้
การสนับสนุนการทําวิจยั
คณะฯ ส่งอาจารย์ และเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ารับอบรมในเรื่อง Routine to Research ทีจ่ ดั ขึน้ โดยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล และการอบรมเรื่องการวิจยั ทางการศึกษา ทีจ่ ดั โดยมหาวิทยาลัย
คณะฯ มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา คือ ทุน China Medical
(CMB) และมีนโยบายให้การสนับสนุนอาจารย์ใหม่ในการทํางานวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข
PH 2.3.3.1)
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.3.3
เอกสารหมายเลข PH 2.3.3.1 ประกาศการให้ทุน China Medical (CMB)
ผลการประเมิ นตนเองตามองค์ประกอบ 2.3
กระบวนการ (Process)
1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2 มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีก ารปรับปรุ งการดํ าเนิ นงานจนเกิด การหมุ นของวงจร PDCA อย่ างต่ อเนื่ อ ง (Continuous
Improvement)
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
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องค์ประกอบ 2.4

นักศึกษา

Process

หลักการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ท่มี คี วามพร้อมด้านความรู้ สติปญั ญา อารมณ์ จิตใจ สุขภาพ
สังคม และมีความตัง้ ใจในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.4.1 มีระบบการรับนักศึกษาที่
มี ป ระสิ ทธิ ภาพ โดยคํ า นึ งถึ ง
ศักยภาพของนักศึกษา และการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา

Process

1. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร (P)
2. วิธีก าร รูป แบบ และการดํา เนิ น งานในการแนะแนวและประชาสัม พัน ธ์
เพื่อให้ขอ้ มูลของแต่ละหลักสูตร แก่กลุ่มเป้าหมายและผูเ้ กีย่ วข้อง (P-D)
3. การกําหนดหรือเลือกประเภทผูเ้ รียนสําหรับหลักสูตรต่างๆ (P)
4. วิธกี าร กระบวนการ และการดําเนินงานในการรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร
(P-D)
5. กระบวนการการกระจายโอกาสให้กบั นักศึกษาทุกกลุ่ม (P)
6. การติดตาม ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง พัฒนาระบบ (C-A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.4.1
ทุกหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัตขิ อง
ผูส้ มัคร วิธกี ารออกแนะแนวและประชาสัมพันธ์ในทุกปี การศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี คณะฯ จะรับผิดชอบทําสือ่ การ
ประชาสัมพันธ์ ทัง้ แผ่นพับและวิดที ศั น์ ในการเผยแพร่ ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ มีการบริหารจัดการแบบกระจาย
อํานาจ และเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครทีห่ ลากหลาย หลักสูตรจึงร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการ
ในการจัดทําสือ่ เผยแพร่หลักสูตร ซึง่ คณะฯ ได้จดั ทําสือ่ สิง่ พิมพ์ในส่วนกลาง ร่วมออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับบัณฑิต
วิทยาลัยตามกิจกรรม และสถานทีท่ บ่ี ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด คณะฯ มีการดําเนินการเผยแพร่หลักสูตรทางเวปไซค์ 3 ช่องทาง
ระดับปริญญาตรีใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษาใช้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และทุกระดับ คณะฯ ดําเนินการจัดทํา
การเผยแพร่ไว้ทช่ี ่องทาง www.ph.mahidol.ac.th/edu
คณะฯ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อทําหน้าทีด่ าํ เนินการ และกําหนดกระบวนการสอบ
คัดเลือก วิธกี ารพิจารณาและตัดสินคัดเลือก (เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.1) และมีการเผยแพร่ระเบียบการรับสมัคร ทีเ่ ป็ น
ข้อกําหนด วิธกี าร และกระบวนการรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทางเวปไซค์ www.ph.mahidol.ac.th
หลักสูตรของคณะ ทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ ในปี การศึกษา 2550-2552 จํานวน 25 หลักสูตร
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.4.1
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.1 คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.4.2 มี ก ารจัด กิ จกรรมเสริ ม
หลัก สู ต ร เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพ
นักศึกษาด้านความรู้ ความสามารถ
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพิม่ เติมจากการเรียนการสอนในหลักสูตร
โดยโครงการ/กิ จ กรรมนี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในด้ า นที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร เช่น โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนา
สิ่ง แวดล้อ ม โครงการบรรพชาภาคฤดู ร้ อ น โครงการเรีย นภาษาอัง กฤษ
ต่างประเทศ ฯลฯ (P)
2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (D)
3. การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (C)
4. การนําผลการประเมินไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (A)

Process

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1. มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ (สกอ. 3.2)
2. ร้อยละของนักศึกษาปจั จุบนั หรือศิษย์เก่าทีส่ าํ เร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา ทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อม ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (สกอ. 2.12)
3. จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ
รางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุ ณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปี ท่ผี ่านมา
(สมศ.1.5)
4. ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษา (สมศ. 6.8)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.4.2
คณะสาธารณสุขศาสตร์มแี ผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการปฏิบตั ธิ รรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี 2552
ซึง่ มีการดําเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรโดยมุ่งเน้นพัฒนาจิตตปญั ญา ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทัง้ การฝึกฝนความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมส่วนรวม
กลุ่มเป้าหมาย จะเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 3 เป็ นสําคัญเนื่องจาก จะต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัว
เกีย่ วกับด้านการศึกษา การใช้ชวี ติ ในสถานศึกษาใหม่ การใช้ชวี ติ ให้ถูกต้องตามคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้บณ
ั ฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ มีนกั ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ ปริญญาโท ปริญญาเอก ทีส่ นใจเข้าร่วมเข้าการ สามารถเข้าร่วม
ั
โครงการพัฒนาจิตตปญญา
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาได้ทุกระดับ อีกทัง้ บุคลากรทุกกลุ่มของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์กม็ คี วามสําคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีสว่ นสําคัญในการหล่อหลอมบัณฑิตทีด่ สี สู่ งั คม บุคลากรในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์จะต้องมีการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในทุกมิติ เพื่อดํารงชีวติ อยู่อย่างมีคุณภาพ มีวฒ
ั ธรรมองค์กรใน
การสร้งเสริมสุขภาพทีด่ ี และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ใิ ห้หน่วยงานอื่น ๆ โครงการพัฒนาจิตตปญั ญาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมจะสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพจิตและจิตวิญญาณ อีกทัง้ สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถเผชิญกับ
อุปสรรคในการดํารงชีวติ และการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ได้ตามอัตตภาพ ซึง่ เป็ นเปิ ดโอกาสให้กบั บุคลากรทุก
ระดับทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ
มีการดําเนินงานตามโครงการคือ มีการประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครบุคลากรทีส่ นใจเข้าร่วมทุกหลักสูตร ทัง้
บุคลากรของภาควิชา และหน่วยงานสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทุกระดับโดยดําเนินงานเป็ นระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 3 เดือน
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การติดตามประเมินผลโครงการจากแบบประเมินก่อนฝึกปฏิบตั ธิ รรมและหลังปฏิบตั ธิ รรมรวมทัง้ แบบแสดงบรรยาย
ความรูส้ กึ ในการได้เข้าร่วมโครงการ
การนําผลการประเมินโครงการจัดทําเป็ นรูปเล่มนําเสนอคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสรุปผลโครงการเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพัฒนาการจัดโครงการต่อไป และมีการนําข้อคิดเห็นและบทเรียนต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรม
มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น การประเมินสุขภาพจิตผูเ้ ข้าโครงการเพื่อรับทราบปญั หาและดําเนินโครงการสนับสนุนต่อไป การ
ปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้รบั การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํ าสโมสรนักศึกษาประจําปี 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาที่เป็ นแกนนํ านักศึกษาคือสโมสรนักศึกษาเพราะนอกจากการเรียนภายในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะ
สามารถนําไปปรับใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวติ ในสังคม และเป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ทํางานจริงจากการถอด
บทเรียนของทีมสโมสรนักศึกษารุ่นเก่าเพื่อถ่ายทอดเป็ นประสบการณ์ใหม่ให้กบั สโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ได้เข้าใจถึงการวาง
แผนการทํางาน การติดต่อประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การสร้างระเบียบวินยั ความซื่อสัตย์ สร้างความ
รักความสามัคคีในการทํางานเป็ นทีมร่วมกัน การบริหารงานภายในสโมสรนักศึกษาเอง รวมถึงสอดแทรกการพัฒนา
ทักษะของแกนนํานักศึกษาในการเป็ นผูน้ ํามีความรู้ ความสามารถ ทีจ่ ะถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันโรคเอดส์ และยา
เสพติด ได้อย่างถูกต้อง เป็ นการพัฒนาและสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันให้กบั นักศึกษาต่อไป
มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่วางแผนงานคือ การจัดทําโครงการการจัดทําสรุปบทเรียนของแกนนํ าสโมสร
นักศึกษารุ่นพีท่ ไ่ี ด้ดาํ เนินกิจกรรมและถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรูจ้ ากการทํางาน รวมทัง้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของ
กิจการนักศึกษาเป็ นทีป่ รึกษาและให้ความรูด้ า้ นวิชาการ ปลูกฝงั ความรัก ความสามัคคี เพื่อให้นักศึกษาได้ดําเนินกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์
มีการติดตามประเมินโครงการจากแบบสอบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดกิจกรรมในรุ่นต่อไป และนําบทเรียนต่าง ๆ มาประยุกต์และปรับใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. โครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข Health Camp 4 โดยมีวตั ถุประสงค์โครงการเพื่อให้นกั ศึกษาผูจ้ ดั ทํา
โครงการสามารถพัฒนาทักษะของการดําเนินชีวติ และการทํางานได้มากขึน้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั วิชาชีพ
สาธารณสุขได้ และเป็ นการพัฒนาศักยภาพความเป็ นผูน้ ําทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาผูจ้ ดั ทําโครงการทุกคน ให้สามารถเติบโตและก้าวสูอ่ าชีพนักสาธารณสุขทีด่ ไี ด้ และพัฒนาระดับความสามารถ
ทางด้านอารมณ์ของนักศึกษาผูจ้ ดั ทําโครงการ ทําให้สามารถดําเนินชีวติ และทํางานได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสบความสําเร็จ
ั ยเสีย่ งต่างๆทางด้านสุขภาพและทางสังคมในปจจุ
ั บนั ที่
อีกทัง้ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการทราบถึงภัยสุขภาพใกล้ตวั และปจจั
ส่งผลให้เกิดปญั หาต่างๆเหล่านี้สง่ ผลให้เกิดปญั หาต่างๆเหล่านี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเยาวชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
มีการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 200 คนจากทัวประเทศเพื
่
่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีแกนนําสโมสร
นักศึกษาดําเนินการคัดเลือกจากใบสมัครทีน่ กั เรียนได้กรอกแบบประเมินวัดความรู้ ซึง่ นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถนํา
ความรูด้ ้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพไปเผยแพร่แก่บุคคลใกล้ชดิ และสามารถเป็ นผูน้ ําด้านการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
ตนเองได้ อีกทัง้ สามารถรับทราบปญั หาเยาวชนต่างๆ ทีเ่ ป็ นปญั หาของสังคม เพื่อให้เยาวชนผูเ้ ป็ นกลุ่มเสีย่ งสามารถเข้าใจ
ถึงปญั หาและห่างไกลจากปญั หาต่างๆ มีกจิ กรรมการอบรมเสวนาความรูเ้ รื่องการส่งเสริมสุขภาพ และความรูเ้ รื่องปญั หา
เยาวชนต่าง ๆ เช่น ปญั หายาเสพติด (บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) , ปญั หาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปญั หาโรค
เอดส์ สําหรับการส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจ ได้จดั ให้มกี ารบรรยายธรรมเทศนา โดยคณะของพระนักพูดในประเด็นสุขภาพที่
เกี่ย วข้อ งกับ เยาวชน รวมทัง้ ปลู ก จิต สํา นึ ก ให้เ ยาวชนมีค วามรู้คู่ คุ ณ ธรรม และกิจ กรรมสัน ทนาการต่ า งๆ และมีก ล
วิธดี าํ เนินการตามแผนกิจกรรม คือ
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เมษายน 2551
พฤษภาคม 2551
มิถุนายน 2551
กรกฎาคม 2551
1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2551

21 ตุลาคม 2551
14 - 16 พฤศจิกายน 2551
17 - 30 ธันวาคม 2551

ประชุมวางแผน
แต่งตัง้ คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการในฝา่ ยต่างๆ
จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทัง้ ลงประกาศตาม website
ต่างๆ อาทิเช่น www.dekdee.com / www.eduzone.com และตามเว็บบอร์ด
ของสถาบันการศึกษาต่างๆ
ดําเนินการขอใช้สถานทีต่ ่างๆ และติดต่อกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และจัดทําหนังสือขอสนับสนุนการจัดทําโครงการไปยังบริษทั ต่างๆ
ประกาศรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทาง Internet ทาง
www.ph.mahidol.ac.th/student และ www.smophmu.com รวมทัง้ ส่งเอกสาร
การรับสมัครพร้อมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายต่างๆ
ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าร่วมกิจกรรม “ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครัง้ ที่ ๕
(Health Camp # 5)” ทาง www.ph.mahidol.ac.th/student
พร้อมแจ้งกําหนดวันยืนยันและการเตรียมเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมโครงการ“ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครัง้ ที่ 5 (Health Camp # 5)”
สรุปกิจกรรมทัง้ หมดของโครงการ“ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครัง้ ที่ 5
(Health Camp # 5)” พร้อมทัง้ จัดทําเป็ นรูปเล่มสรุปโครงการ และปิ ด
โครงการ

มีการติดตามประเมินผลก่อนกิจกรรมค่าย ระหว่างกิจกรรมค่าย และผลหลังกิจกรรมค่ายเพื่อนําไปปรับปรุงให้กบั
การจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไปของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินประสิทธิผลด้วยการสํารวจนักศึกษาใหม่ทผ่ี ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายนี้
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.4.2
เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.1 เอกสารโครงการ
เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.2 ภาพประกอบกิจกรรม
เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.3 แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 2.4
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่ อเนื่อง (Continuous
Improvement)
6 มีก ารพัฒ นางานจนเกิ ด รู ป แบบการทํ า งานแนวใหม่ ห รือ นวัต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
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องค์ประกอบ 2.5

ปัจจัยเกื้อหนุน

Process

หลักการ มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นพันธกิจในการจัด
การศึกษา และนักศึกษาอย่างเพียงพอ

มาตรฐานคุณภาพ

2.5.1 มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
การสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาและการค้ นคว้าด้ วย
ตนเองอย่างเพียงพอ

Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน (P)
2. รายการสารสนเทศสํา หรับ การเรีย น การสอน และการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการค้นคว้าด้วยตนเองทีอ่ งค์กรจัดไว้ (D)
3. ประเมิน ผลการดํา เนิ น งานเรื่อ งนี้ และการศึก ษาความต้องการของผู้ใ ช้
ประมวลและนํ าข้อมูลมาใช้การวางแผนการจัดหา/พัฒนาสารสนเทศสําหรับ
การเรียนการสอนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง (C-A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.5.1
ในทุกรายวิชาของคณะทีเ่ ปิ ดสอน มีการจัดทําประมวลรายวิชา ซึง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูลสารสนเทศที่
นักศึกษาจําเป็ นต้องทราบในการเรียนการสอน
นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุด ของสํานักหอสมุดทีม่ หาวิทยาลัยบริหารจัดการซึง่
มีสถานทีต่ งั ้ อยู่ภายในคณะฯ อีกทัง้ คณะฯ นักศึกษายังสามารถสืบค้นระบบสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต ในพืน้ ทีส่ ว่ นต่างๆทัง้
ส่วนทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน และพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนเช่น ห้องพักนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ห้องอาหาร เป็ นต้น เนื่องจากคณะฯ
ได้ดาํ เนินการติดตัง้ สัญญาเครือข่ายไว้โดยรอบ ทัง้ นี้ยงั มีการเปิ ดให้บริการคอมพิวเตอร์ ในห้องเรียนขนาดความจุ 100 คน
และขนาด 10-15 คน ในส่วนกลางอีก จํานวน 5 ห้อง และในแต่ละภาควิชาทีน่ กั ศึกษาอยู่กม็ กี ารจัดให้บริการคอมพิวเตอร์
และห้องสมุดย่อยเฉพาะสาขาวิชา เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้วย
ั
คณะฯ ได้นําผลจากการประเมินนักศึกษา ซึง่ โดยส่วนมากอยู่ในระดับดี แต่มบี างหลักสูตรทีม่ ปี ญหาในเรื
่อง
ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ เนื่องจากตัง้ แต่ปีการศึกษา 2549 คณะฯ ต้องรือ้ ถอนตึก1 เนื่องจากเสือ่ มสภาพการใช้งาน ทําให้ในปี
การศึกษาต่อมาห้องเรียนลดน้อยลง ปี การศึกษา 2551 คณะฯ ได้ดาํ เนินการวางแผนจัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
โต๊ะ เก้าอี้ สือ่ การสอนและปรับปรุงพืน้ ที่ ให้มคี วามเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
คณะฯ ได้มกี ารวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ทุกภาคการศึกษา
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.1

ข้อมูลรายการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน

เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.2

ข้อมูลรายการอุปกรณ์ สือ่ การจัดการเรียนการสอน
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มาตรฐานคุณภาพ
2.5.2 มี ก า ร พั ฒ น า ห้ อ ง ส มุ ด
แหล่ งเรี ยนรู้ให้ ทันสมัย หลากหลาย
และเพียงพอตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริการ
Process

แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน
1. แผนและการดําเนินงานพัฒนาห้องสมุด รูปแบบการให้บริการลักษณะอื่นๆ
เพื่อการเรียนรู/้ ค้นคว้า (P-D)
2. การประเมินความเพียงพอ ตลอดจนนําความเห็นจากผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อการสื่อสาร
เรียนรูใ้ นห้องสมุด ทัง้ ด้านปริมาณ และคุณภาพ เพื่อดําเนินการจัดหา/พัฒนา
อย่างสมํ่าเสมอ (C-A)

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
 ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีใ่ ช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา (สมศ.6.9)
การดําเนิ นการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.2
คณะฯ มีหอ้ งสมุดการกลางของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดทีอ่ ยูใ่ นบริเวณคณะฯ คือ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
นอกจากนี้ยงั มีมหี อ้ งสุมดเขตพญาไท ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และห้องสุมดโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎ ที่
นักศึกษาสามารถไปใช้บริการข้อมูลทุกรูปแบบแก่นกั ศึกษา ทุกหลักสูตร และทีภ่ าควิชา/หลักสูตร ยังมีหอ้ งสมุดขนาดเล็กที่
ให้บริการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าแบบเฉพาะสาขาไว้บริการนักศึกษาด้วย
ในทุกปี การศึกษา คณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย จะทําการสอบถามความต้องการในการจัดหาหนังสือหรือสือ่ การ
เรียนรู้ เพื่อให้บริการทุกปี
คณะฯ มีการดําเนินการในการจัดทํามุมห้องสมุดเคลื่อนที่ สําหรับนักศึกษาตามห้องเรียน โรงอาหาร และหอประชุม
ราชพฤกษ์ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใช้ internet ได้ ทําให้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งเข้าห้องสมุด
คณะฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคอมพิวเตอร์สามารถการต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้ และ
ศึกษาค้นคว้าตลอดเวลาทีน่ กั ศึกษาต้องการ
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.2
เอกสารหมายเลข PH 2.5.2.1 ข้อมูลห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
เอกสารหมายเลข PH 2.5.2.2 จํานวนจุด เชื่อมต่อ internet
มาตรฐานคุณภาพ
แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน
2.5.3 มีการบริ หารจัดการสื่ อ วัสดุ 1. ศึก ษา วิเ คราะห์ เ พื่อ วางแผนการจัด สื่อ อุ ป กรณ์ และสถานที่สํ า หรับ
อุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อการจัด การเรียนการสอน การจัดการศึกษา (P)
2. การดํา เนิ นงานบริห ารจัดการสื่อ วัสดุ อุป กรณ์ และสถานที่ เพื่อ การจัด
การศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (D)
3. ประเมิน ผลความเพีย งพอในการใช้ง าน ความคุ้ม ค่ า และศึก ษาความ
Process
ต้องการของผูใ้ ช้ ประมวลและนําข้อมูลมาใช้การวางแผนการจัดหา/พัฒนา การ
จัดสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่สําหรับการเรียนการสอน การจัดการศึกษาของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง (C-A)

94

การดําเนิ นการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.3
คณะฯ มีการจัดตัง้ งบประมาณ เพื่อจัดหาสือ่ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการศึกษาทุกปี การศึกษา ซึง่
ภาควิชา/หลักสูตร สามารถขอเสนอจัดซือ้ เพิม่ สือ่ /อุปกรณ์ ทัง้ ในส่วนของห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนปฏิบตั กิ ารและห้อง
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ทุกภาคการศึกษา งานบริการการศึกษา จะดําเนินการสํารวจสถานทีข่ องการจัดการเรียนการสอน คุณภาพสือ่
โต๊ะ เก้าอีใ้ นชัน้ เรียน แสงสว่าง และอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมกับการเรียนการสอน และนําเสนอรายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ทีม่ กี ารจัดสือ่ การสอน สถานที่ ฯลฯ นําเสนอรายงานให้ฝา่ ยบริหารรับทราบ เพือ่ วางแผนจัดงบประมาณ และ
ดําเนินการปรับปรุงเตรียมความพร้อมก่อนการเปิ ดเรียนทุกปี การศึกษา
คณะฯ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณฯ เครื่องฉายภาพ
แผ่นทึบ เครื่องเสียง เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.3
เอกสารหมายเลข PH 2.5.3.1
ผลการประเมินบส.1 และประเมินวาจาด้านความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการสือ่ และอุปกรณ์
มาตรฐานคุณภาพ
2.5.4 มี ก ารสร้ า งสภาพ แวดล้ อ ม
บรรย าก า ศ แล ะ นั นท นา กา ร ที่
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
Process

แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน
1. รูป แบบและการดํ า เนิ น งานสร้า งบรรยากาศ สภาพแวดล้อ มที่ส่ ง เสริม
การเรีย นรู้ เช่ น ชมรมวิช าการต่ า งๆ เวทีวิช าการที่อ าจารย์แ ละนั ก ศึก ษา
มาพบปะกันเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนทางวิชาการ การประชุมวิชาการประจําปี
โดยเปิ ดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่าขององค์กร ตลอดจน
ผูส้ นใจเข้าร่วม ฯลฯ (P-D)
2. ประเมินผล รายงานผลต่อผูด้ ูแล และนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ต่อไป (C-A)

การดําเนิ นการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.4
คณะฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ ทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็ นการ
สร้างบรรยากาศการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษา มีการพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการศึกษา มีการปรับปรุง
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบตั กิ ารด้านสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่ จะสามารถใช้งานได้ในปี
การศึกษา 2553
คณะฯ มีการปรับปรุงห้องประชุมราชพฤกษ์ ติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
บรรยากาศ การมีสว่ นร่วมและการได้แลกเปลีย่ น พบปะกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าทีข่ องคณะฯ อีกทัง้ คณะฯ
ยังมีการจัดกิจกรรม Lunch and Learn db0dii, Lubch Talk ซึง่ เป็ นเวทีวชิ าการทีเ่ ปิ ดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
ศิษย์เก่าของคณะฯ ตลอดจนผูส้ นใจ ซึง่ ทําให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการทีม่ คี วามสัมผัสทีด่ ตี ่อกันด้วย
คณะฯ ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสายเพื่อให้บริการทางวิชาการ และแจ้งข้อมูลต่อบุคลากร
นักศึกษา การพัฒนาปรับปรุง Website เพื่อใช้เป็ นสือ่ ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้
ในระดับภาควิชา/หลักสูตร ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูต้ ่างๆ หลากหลายวิธกี าร
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เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.4
เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.1
ข้อมูลการประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ ทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.2
โครงการสัมมนาหลักสูตรประจําปี
เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.3
โครงการประชุมสัมมนา เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานคุณภาพ
2.5.5 มีการจัดสวัสดิ การ
สิ่ ง
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ก า ร ใ ห้
คําปรึกษาและความช่ วยเหลือที่ เอื้อ
ต่อการเสริ มสร้างคุณภาพชี วิตของ
นักศึกษา
Process

แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน
1. ระบบและการดํา เนิ น การสวัส ดิก ารด้า นต่ า งๆ เช่ น การรัก ษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ หอพัก สนามกีฬา นันทนาการ เป็ นต้น (P-D)
2. ระบบและการดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนํ า และการให้ความช่วยเหลือ
เช่น การให้ทุน การหางานให้ทาํ (P-D)
3. ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม รายงานผลต่ อผู้ดูแล และนํ าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาต่อไป (C-A)

การดําเนิ นการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.5
คณะฯ มีการจัดปฐมนิเทศ เพื่อชีแ้ จง และสอบถามความต้องการ ในเรื่องการจัดสวัสดิการ สิง่ อํานวยความ
สะดวก การให้คาํ ปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือทีเ่ อือ้ ต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาระหว่างศึกษาอยู่ทค่ี ณะฯ
ั มนิเทศ เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะแก่นกั ศึกษาจบ
อีกทัง้ ก่อนจบยังมีการจัดปจฉิ
นักศึกษาในทุกหลักสูตรของคณะฯ มีระบบการให้สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล และการส่งเสริม
สุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ มีระบบการให้คาํ ปรึกษาแนะนํา และการให้ความช่วยเหลือ เช่นการให้ทุนการศึกษา การ
ั
เปิ ดสายด่วนกรณีนกั ศึกษามีปญหาฉุ
กเฉิน โดยเฉพาะนักศึกษานานาชาติ มีการกํากับดูแลอย่างใกล้ชดิ จากผูป้ ระสานงาน
หลักสูตร แต่ละหลักสูตรทัง้ เรื่องของความปลอดภัยและการประสานการติดต่อหน่วยงานอื่นๆทีน่ กั ศึกษาต่อติดต่อ
ทุกหลักสูตรมีการกําหนดให้มกี ารจัดอาจารย์ทป่ี รึกษา สําหรับดูแลนักศึกษา ทัง้ เรื่องการวางแผนการเรียน การ
ใช้ชวี ติ เพื่อเป็ นผูพ้ ดู คุย สังเกต และรายงานต่อคณะกรรมการหลักสูตร แต่ละหลักสูตร เพื่อนําไปพิจารณาหาแนวทางป้องกัน
ในอนาคต หรือหาแนวทางช่วยเหลือในกรณีต่าง
คณะฯ โดยงานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมได้มกี ารจัดสวัสดิการสิง่ อํานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษา โดยมี
โครงการดังนี้
1. โครงการปฏิบตั งิ านพิเศษสําหรับนักศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับสมัครนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 และ ชัน้ ปี ท่ี 4
ทีต่ อ้ งการหารายได้พเิ ศษระหว่างการศึกษาเพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการปฏิบตั งิ าน การเรียนรูป้ ระสบการณ์
ทํางานจริง และได้รบั ความรูใ้ นการทํางานด้านธุรการเอกสาร และด้านเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นประโยชน์สาํ หรับนักศึกษา โดยมีการ
ดําเนินงานตามโครงการคือ นักศึกษาสามารถปฏิบตั งิ านในช่วงเวลาเลิกเรียน หรือเวลาว่างจากการศึกษา โดยลงชื่อการ
ปฏิบตั งิ านที่ งานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคิดเป็ นจํานวนชัวโมง
่
ชัวโมงละ
่
25 บาท และมีการประเมินผลให้กบั
นักศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์
และส่วนของมหาวิทยาลัยในกรณีทม่ี งี บประมาณในส่วนของ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนในช่วงปิดภาคการศึกษา
2. โครงการจัดทําเว็บไซต์งานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ http://www.ph.mahidol.ac.th/student โดยมี
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเป็ นทีป่ รึกษาโครงการ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีง่ านพัฒนานักศึกษาเป็ น webmaster โดยเฉพาะ
รวมทัง้ มีนกั ศึกษาสโมสรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี และด้านกราฟฟิค สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อหารายได้และ
เพิม่ พูนประสบการณ์ความรูใ้ นการทําเว็บไซต์ของงานพัฒนานักศึกษาเป็ นการช่วยปฏิบตั งิ านพิเศษนอกเวลา กลวิธใี นการ
ดําเนินโครงการเบือ้ งต้นจะมีแบบสอบถามคิดเห็นของหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ทีมบริหาร และคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา ในด้านการจัดทํารูปแบบการทําเว็บไซต์ เพื่อจะได้ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษาทุกระดับ รวมถึง
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เตรียมพัฒนาสําหรับศิษย์เก่า และบุคคลทัวไป
่ มีการติดตามและประเมินผลการเข้าดูเว็บไซต์ของงานพัฒนานักศึกษาหลังจาก
มีการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบเว็บไซต์ของงานพัฒนานักศึกษาฯ โดยมีแบบสอบถามความพึงพอใจให้นกั ศึกษาในระดับชัน้
ปี ท่ี 1 – 4 ประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและให้นกั ศึกษาได้รบั ประโยชน์สงู สุดต่อไป
3. โครงการพัฒนาผู้นํ าด้า นการออกกํา ลังกาย และส่ง เสริม การออกกํา ลัง กายด้ว ยการเต้นแอโรบิค โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็ นผูน้ ําเต้นแอโรบิคในการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ และเพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เมื่อสําเร็จการศึกษา
ไปปฏิบตั ิหน้าทีเ่ ป็ นนักสาธารณสุข จะได้มปี ระสบการณ์และสามารถทํางานร่วมกับชุมชนได้ดยี งิ่ ขึน้
และโครงการนี้ยงั
เปิ ดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทัวไป
่
ได้
ออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เพื่อเป็ นการส่งเสริม ดูแล และป้องกันสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค อีกทัง้ การเต้นแอ
โรบิคยังคงเป็ นการออกกําลังกายทีไ่ ด้ขยับร่างกายเกือบทุกส่วน ทําให้ร่างกายกระชับ และบุคลิกภาพดูดตี ามไปด้วย โดยมี
กลวิธใี นการดําเนินการคือ การออกกําลังกายในช่วงเวลาเย็น คือ ตัง้ แต่เวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีสถิติการออกกําลังกายประจําวันทีใ่ ห้ผเู้ ข้าร่วมโครงการลงชื่อเข้า
ร่วมออกกําลังกายเป็ นประจําทุกวัน โดยจะนําสถิติท่ไี ด้มาปรับปรุงและประชาสัมพันธ์โครงการรวมทัง้ กลวิธใี นการดึงดูด
ความสนใจให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมากยิง่ ขึน้ ต่อไป
4. โครงการส่งข้อมูลข่าวสาร SMS ทางมือถือกับระบบ G-mail ของงานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
จัด ทํ า เป็ น สวัส ดิก ารส่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารแจ้ง เตือ นการจัด กิจ กรรม / โครงการ ทุ น การศึก ษา การรับ สมัค รงาน การ
ประชาสัมพันธ์โครงการจากหน่ วยงานภายนอก ข่าวสารที่สําคัญและด่วน ทําให้นักศึกษาได้รบั ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว
โดยนักศึกษาสามารถรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงผ่านมือถือของนักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับข้อความ ซึ่ง ระบบ
SMS ดังกล่าวปจั จุบนั (นับถึงปี 2552)ได้จดั ทําให้กบั คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจํานวน 18 คน และนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3
จํานวน 179 คน และนักศึกษา ชัน้ ปี ท่ี 4 136 คน อีกทัง้ ยังสามารถแยกเป็ นสาขาวิชา 6 สาขาวิชา และพัฒนา
แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กบั นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 คือประธานชัน้ ปี และประธานชัน้ ปี ท่ี 2 ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งให้กบั
นักศึกษาในชัน้ ปี ได้รบั ทราบต่อไป และจะพัฒนาระบบในการสมัครให้นักศึกษาสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทุกคนในระดับ
ต่อไป อีกทัง้ มีระบบการติดตามในการรับข้อมูลข่าวสารคือการแจกแบบสอบถามในการได้รบั ข้อมูล SMS หรือการเปลีย่ น
หมายเลขโทรศัพท์ให้นกั ศึกษาแจ้งปญั หาเพื่อปรับปรุงและตรวจสอบการรับข้อมูลข่าวสารต่อไป
5. การจัดสวัสดิการเพิม่ เติมเพื่ออํานวยความสะดวกด้านการจัดห้องตูย้ าสามัญให้นกั ศึกษา ซึง่ สามารถเบิกได้ฟรี
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ ยาของนักศึกษาในกรณีทน่ี กั ศึกษาเจ็บปว่ ยเบือ้ งต้น โดยนํายาทีเ่ หลือใช้จากโครงการต่าง ๆ และ
การขอรับความอนุเคราะห์จากองค์การเภสัชมาจัดบริการให้นกั ศึกษา
โดยมีอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขให้คาํ ปรึกษาและบริการ
6. งานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มีระบบการดําเนินการให้คาํ ปรึกษาและแนะนํา และการให้ความ
ช่วยเหลือกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตงั ้ แต่ชนั ้ ปีท่ี 1- 4 โดยมีรองคณบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และ
เจ้าหน้าทีง่ านพัฒนานักศึกษา ฯ เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ Hotline 24 ชัวโมง
่
จํานวน 2 หมายเลข คือ 089456-9157 และ 081-908-3229 ให้คาํ ปรึกษาในด้านการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการของนักศึกษาทุกโครงการ ให้
คําปรึกษาด้านทุนการศึกษาของนักศึกษา รวมทัง้ ให้คาํ แนะนําและปรึกษาเกีย่ วกับคําร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ จากผลการ
ดําเนินงานการให้คาํ ปรึกษากับนักศึกษา นักศึกษา ผูป้ กครอง และบุคคลต่าง ๆ สามารถทีจ่ ะติดต่อสอบถามเกีย่ วกับเรื่อง
ั
การจัดกิจกรรม และปญหาต่
าง ๆ ขอได้ตลอดเวลา ทําให้นกั ศึกษาสามารถแก้ปญั หาด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้
ดําเนินโครงการการช่วยเหลือให้คาํ ปรึกษาอื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีนกั ศึกษาร้องเรียนเรื่องความไม่เป็ นธรรมจากผูด้ าํ เนิน
ธุรกิจหอพัก งานพัฒนานักศึกษาฯได้ชว่ ยดําเนินการจนลุล่วง ประสบความสําเร็จในการร้องเรียนกับสํานักงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
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เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 2.5.5
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.1

เอกสารประกอบโครงการปฏิบตั งิ านพิเศษสําหรับนักศึกษา

เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.2

เอกสารประกอบโครงการจัดทําเว็บไซต์งานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
ภาพประชาสัมพันธ์การติดหมายเลข

เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.3

โครงการพัฒนาผูน้ ําด้านการออกกําลังกาย

เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.4

โครงการระบบ SMS

เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.5
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.6

ภาพห้องสวัสดิการตูย้ า
ภาพการประชาสัมพันธ์โทรศัพท์ Hotline 24 ชัวโมงให้
่
นกั ศึกษาได้รบั ข่าวสารทุกอาคาร

ผลการประเมิ นตนเองตามองค์ประกอบ 2.5
กระบวนการ (Process)
1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
2 มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่ อเนื่อง (Continuous
Improvement)
6 มีก ารพัฒ นางานจนเกิด รู ป แบบการทํ า งานแนวใหม่ ห รือ นวัต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
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องค์ประกอบ 2.6

บัณฑิ ต/ผูส้ าํ เร็จการศึกษา

Process

หลักการ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง เป็ นทีย่ อมรับของสังคมทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการตอบสนองความต้องการ/แก้ปญั หา/ชีน้ ําและพัฒนาสังคม

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

Process

2. การประเมิน ผลการติด ตามคุ ณ ภาพบัณ ฑิต และแนวทางการปรับ ปรุ ง
พัฒนา (C-A)

2.6.1 มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม 1. ผู้รบั ผิดชอบ/กระบวนการ และการดําเนินงานในการติดตามประเมินผล
ปร ะ เ มิ นผ ล แล ะ กา ร พั ฒ น า คุณภาพบัณฑิต และกระบวนการในการนําผลการติดตามมาวิเคราะห์เพื่อการ
พัฒนา (P-D)
คุณภาพบัณฑิ ต

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (สกอ. 2.9, สมศ.1.1)
2. ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นเป็ นไปตามเกณฑ์ (สกอ. 2.10, สมศ.1.3)
3. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (สกอ. 2.11, สมศ.1.4)
4. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําตรงสาขาทีส่ าํ เร็จการศึกษา (สมศ.1.2)
5. จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
(สมศ. 1.6)
6. ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททัง้ หมด (สมศ.1.7)
7. ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทัง้ หมด (สมศ.1.8)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.6.1

คณะฯ ร่วมกับฝา่ ยแผนงานของมหาวิทยาลัย ดําเนินงานในการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต และ
กระบวนการในการนําผลการติดตามมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําในระดับ
บัณฑิตศึกษา ในการดําเนินการประเมินผลคุณภาพบัณฑิต และนําผลการประเมินทีไ่ ด้รบั รายงาน มาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตบัณฑิต และกําหนดมาตรการสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาไปแล้ว โดยมีผลการ
ประเมินดังนี้
- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี = 78
- ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นเป็ นไปตามเกณฑ์ = 100
- ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต = ดี
- ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําตรงสาขาทีส่ าํ เร็จการศึกษา = 88
- จํานวนภาคนิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร ส.บ. (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
ได้นําเสนอในต่างประเทศ จํานวน 1 เรื่อง คือ
Antinta S, Arphorn S, Boontaveeyuwat N. Change of life style to cope with chronic muscular pain among jar makers. Oral
presentation in 39th Asia Pacific Academic Consortium for Public Health, Kagawa Nurition University, Japan., 2008
ได้ตพี มิ พ์ในวารสารต่างประเทศ จํานวน 2 เรื่อง คือ
1. สรรเพชร ช่างเชื่อง ทัศนีย์ ศิลาวรรณ อรนุช ภาชื่น คุณภาพชีวติ ผูต้ ดิ เชือ้ และผูป้ ว่ ยเอดส์ทเ่ี ปิ ดเผยภาวการณ์ตดิ เชือ้ ในเขต
กิง่ อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2551;38(2):165-173.
2. ขวัญทวี มังมี
่ ทองอยู่ นัยนา บุญทวียุวฒ
ั น์ ประสิทธิภาพของสารซีโอไลท์เคลือบทีมฟี อสในการป้องกันลูกนํ้ายุงลายใน
ภาชนะบรรจุน้ําใช้ วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2551;38(3):376-384.

99

ได้รบั รางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 8 รางวัล
- จํานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
= 2 เรื่อง คือ
- ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททัง้ หมด
= นักศึกษารหัสปี 2549 จบทัง้ หมด จํานวน 17 คน ตีพมิ พ์ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยะ 58.82
- ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทัง้ หมด = 100

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.6.1
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.3
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.4
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.5

รายงานผลการติดตามการมีงานทําของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคนิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร ส.บ. (ต่อเนื่อง) ทีไ่ ด้รบั รางวัล
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
รายชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ ประจําปี การศึกษา
2550-2551
รายชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ ประจําปี การศึกษา
2550-2551

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

2.6.2 สร้ า งกลไกเพื่ อ ให้ ศิ ษย์
ปั จ จุ บั น บั ณ ฑิ ต / ผู้ สํ า เ ร็ จ
การศึ กษา/ศิ ษย์เก่ า มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถาบัน เพื่อสร้าง
ความรัก ความผูกพันอย่างต่อเนื่ อง

1. แนวทางและการดําเนินงานสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับศิษย์เก่า/บัณฑิต
ขององค์กร (ชื่อโครงการ/กิจ กรรม วัตถุ ประสงค์โดยสังเขป วันที่ ผู้เข้าร่วม)
เช่น การประชุมวิชาการโดยมีศษิ ย์เก่าเป็ นวิทยากร ทุนสนับสนุ นการศึกษาที่
ศิษย์เก่า มอบให้แก่ศษิ ย์ปจั จุบนั ฯลฯ (P-D)
2. กระบวนการและการดํ า เนิ น งานเพื่อ ให้ศิษ ย์ป จั จุ บ ัน บัณ ฑิต /ผู้สํา เร็จ
การศึกษา/ศิษย์เก่า มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถาบัน (P-D)
3. การติดตาม ประเมินผล และนําผลมาปรับปรุง พัฒนา (C-A)

Process

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง

 มีการจัดบริการแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า (สกอ. 3.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.6.2

คณะฯ มีการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับศิษย์เก่า โดยการเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษ การเชิญเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมต่างๆทีค่ ณะฯ จัดขึน้ เช่น งานประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ /งานประชุมเผยแพร่ผลงานวิจยั สู่
ชุมชนในหลักสูตรส.บ. (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ / งานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร/ งานแสดงความยินดีบณ
ั ฑิต การเชิญเข้าร่วม
เป็ คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมโครงการของคณะ เช่นการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา เป็นต้น อนึ่งในระดับภาควิชา/
หลักสูตร มีการดําเนินการจัดประชุม/รวมกลุ่มพบปะศิษย์เก่า คณะฯ มีการเสนอชื่อศิษย์เก่าทีม่ ผี ลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลทัง้
ระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนี้คณะฯ มีการติดต่อสือ่ สารกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับสาขาวิชา ภาควิชา และ
คณะฯ โดยมีกระบวนการประเมินผลในลักษณะการรับฟงั ข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุม และพูดคุยเพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
ปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่ารวมทัง้ ศิษย์ปจั จุบนั
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 2.6.2
อกสารหมายเลข PH 2.6.2.1 ข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั ทีม่ าช่วยงานต่างๆของคณะฯ

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 2.6
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่ อเนื่อง (Continuous
Improvement)
6 มีก ารพัฒ นางานจนเกิ ด รู ป แบบการทํ า งานแนวใหม่ ห รือ นวัต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 2 : มาตรฐานคุณภาพด้ านการศึกษา
สรุปผลการดําเนิ นการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการบริหารการศึกษา ทีม่ งุ่ เน้นให้บณ
ั ฑิตมีความรูส้ หวิทยาการ โดยยึดผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ร่วมถึงการส่งเสริมการสร้างระบบ
เครือข่ายความรู้ การใช้ทรัพยากรทุกประเภทร่วมกัน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ แหล่งให้บริการการศึกษา และการ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เช่น พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ห้องสมุด ห้องปฏิบตั กิ าร การปรับปรุงพืน้ ทีท่ เ่ี อือ้
ต่อการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษาและบุคลกร
คณะฯ มีการกําหนดเป้าหมายและวางแผนการดําเนินการด้านการศึกษา มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
บัณฑิต ด้วยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบุคลกร พัฒนาสิง่ เอือ้ อํานวยต่างๆ โดยใช้ผลจากการประเมินความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และความสอดคล้องของนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และสังคม
ศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รบั มอบหมายหน้าทีใ่ นตําแหน่งระดับสูงทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ในการผลักดันงาน
ด้านการสาธารณสุขทัง้ ในระดับประเทศและนานาชาติ
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความหลากหลายและเปิ ดสอนทุกระดับ และเป็ น หลักสูต ร
ต้นแบบของเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข คณะมีการบริหารจัดการหลักสูตร สม. นานาชาติ ทีเ่ ป็ นที่
ยอมรับและมีความคล่องตัว และเป็ นต้นแบบ
2. การจัด การเรีย นการสอนทัง้ ภาคทฤษฏีแ ละการปฏิ บ ัติ ง านภาคสนาม เอื้อ อํ า นวยให้ บ ัณ ฑิต มี
ประสบการณ์จริง ทําให้บณ
ั ฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษามีความมันใจในการเข้
่
าสูว่ ชิ าชีพ
3. คณะฯ มีการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงเนื้อหาเรื่องการเรียนการสอนภายในให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
และกําลังมีการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบอย่างเป็ นระบบ
4. คณะฯ มีการสร้างเครือข่ายและเป็ นผูน้ ําเครือข่ายทางวิชาการสาธารณสุข ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
5. คณะฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการฝึกภาคสนาม
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ซึง่ สามารถประสานและบูรณาการความร่วมมือกันทัง้ ในระดับภาควิชา คณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา นักศึกษาและ
บุคลากรได้
6. คณะฯ มีการกําหนดเป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั ทุกองค์ประกอบด้านการจัดการศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ติดตามประเมินเยีย่ มสํารวจสถาบันสมทบ ให้ได้มาตรฐานเดียวกับคณะฯ
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการเร่งรัดการปรับปรุงระบบข้อมูลด้านการศึกษาจากแบบ Manual เป็ น MIS โดยให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลได้ทงั ้ ในระดับหลักสูตร ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย คณะฯ และมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการพัฒนาอาจารย์ ด้านการจัดการศึกษา และมีระบบการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างอาจารย์ ทีช่ ดั เจนต่อเนื่อง
3. ควรมีการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อม ทีเ่ อือ้ อํานวยต่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม พร้อมทัง้ ให้ความสําคัญใน
การจัดสรรการใช้พน้ื ทีท่ เ่ี หมาะสมกับภารกิจของฝา่ ยงานต่างๆ ทีพ่ กั ผ่อนสําหรับนักศึกษา และบุคลากร
สรุปผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้ (เทียบเคียงกับหน่ วยงานในลักษณะใกล้เคียงกัน-ถ้ามี)
หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทเ่ี ปิ ดสอน ได้มาตรฐาน มีหลักสูตรทัง้ ไทยและนานาชาติ และมี
กลไกการควบคุมคุณภาพ อาจารย์ รูปแบบ วิธกี ารจัดการเรียนการสอน ทัง้ ในระดับภาควิชา คณะฯ มหาวิทยาลัย สกอ.
ในปี การศึกษา 2551 คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิต ให้จบการศึกษา ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดในแต่ละสาขาวิชา
เทียบกับจํานวนนักศึกษาทีร่ บั เข้าในรุ่นเดียวกัน ร้อยละ 97.5 และนักศึกษาทีจ่ บออกไปมีงานทําหรือไม่กศ็ กึ ษาต่อในระดับที่
สูงขึน้ ทัง้ ยังเป็ นทีย่ อมรับของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตด้วย หลักสูตรนานาชาติ ได้รบั การยอมรับให้เป็ นหลักสูตรต้นแบบ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรในประเทศต่างๆ อีกทัง้ คณะฯ มีเครือข่าย และเป็ นประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขใน
ระดับประเทศ และเป็ นสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขในระดับนานาชาติ
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มาตรฐานคุณภาพด้ านการวิจยั

มาตรฐานคุณภาพที่ 3
หลักการ

มหาวิทยาลัยมหิด ลมีนโยบายในการส่ ง เสริม และสนับสนุ นการวิจยั รวมทัง้ มีก ลไกในการ
ควบคุมคุณภาพงานวิจยั เพื่อเป็ นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้
มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

องค์ประกอบ 3.1
หลักการ

ระบบและกลไก

Process

มีระบบและกลไก ที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจยั /นวัตกรรมที่มมี าตรฐานสากล/เกิดประโยชน์ ต่อ
ประเทศชาติ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.1 มี น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ง า น วิ จั ย ซึ่ ง ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
เ ป้ า ห ม า ย /วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง
มหาวิ ทยาลัย สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ของชาติ

1. การกําหนดนโยบายด้านการวิจยั ขององค์กร ทีส่ อดคล้องและตอบสนองต่อ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/ของชาติ สถานการณ์/ความต้องการของประเทศ
ฯลฯ (P)
2. การวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ เช่น จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรคด้านการ
วิจ ัย ขององค์ ก ร เพื่ อ นํ า มาใช้ ป ระกอบการจัด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ และแผน
ดําเนินงานด้านการวิจยั ขององค์กร (D)
3. การติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานด้าน
การวิจยั ตามแผนงานขององค์กร (C)
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานด้าน
การวิจยั (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.1
ต้นปี งบประมาณ 2552 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มกี ารปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 25502554 ช่วงกลางแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยให้ผู้บริหารทุกระดับและทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT) และนํามากําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั ของคณะฯ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงาน วิจยั และการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ซึง่ สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั (เอกสารหมายเลข PH
3.1.1.1 - เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.3) ประกอบกับคณบดีได้มกี ารเปลีย่ นแปลงรองคณบดีฝ่ายวิจยั และได้แต่งตัง้ รอง
คณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2551เพื่อรับผิดชอบงานวิจยั และงานพัฒนาคุณภาพของคณะฯ
และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการวิจยั คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะกรรมการอื่นๆ ทีม่ รี องคณบดีฝ่าย
วิจยั และพัฒนาคุณภาพเป็ นประธาน รองคณบดีฝ่ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพและคณะกรรมการวิจยั ของคณะ ได้วเิ คราะห์/
ประเมินระบบและกลไก พบว่ามีความเสีย่ งในการบริหารจัดการด้านการวิจยั หลายประการ รวมทัง้ ผลงานวิจยั ที่ตพี มิ พ์
เผยแพร่ใ นวารสารมีจํานวนลดลงกว่าทุ กปี ท่ีผ่านมา คณะกรรมการวิจยั จึงได้ปรับ แผนงานวิจยั เสนอโครงการใหม่ 3
โครงการ เพื่อใช้ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงาน วิจยั และการศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ ในปี งบประมาณ 2552 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการกําหนดนโยบายและแผนงานวิจยั ไว้ 3 โครงการ คือ
(เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.4)
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โครงการที่ 1 การสร้างระบบสนับสนุ นการวิจยั และเพิ่มผลงานตีพิม พ์ในวารสารแบบครบวงจร โครงการนี้
ประกอบด้วยโครงการย่อย 8 โครงการ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพรับผิดชอบโครงการย่อยที่ 1-6 สําหรับ
โครงการย่อยที่ 7 และ 8 รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และรองคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
โครงการย่อยที่ 1 : วิเคราะห์สถานภาพการวิจยั ของคณะฯ กระจายตามภาควิชาและบุคลากร
โครงการย่อยที่ 2 : การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั
โครงการย่อยที่ 3 : การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมทักษะและศักยภาพ
โครงการย่อยที่ 4 : การจัดสิง่ เอือ้ เพื่อการวิจยั
โครงการย่อยที่ 5 : การจัดทํา supplement วารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ
โครงการย่อยที่ 6 : ทุนสนับสุนนการพัฒนาตําราและหนังสือวิชาการ
โครงการย่อยที่ 7 : การเฝ้าระวังแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายการวิจยั นานาชาติ (ฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์เป็ นต้นเรื่อง)
โครงการย่อยที่ 8 : การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อนําเสนอผลงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ (ฝา่ ยวิชาการเป็ นต้นเรื่อง)
โครงการที่ 2 การรวมกลุ่มวิจยั เพื่อจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั ทีม่ ่งู สูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ
โครงการที่ 3 การจัดทําวารสารนานาชาติ (e-journal)
ทัง้ นี้ได้กาํ หนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั ของคณะฯ โดยมีตวั ชีว้ ดั คือ
จํานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสาร ปี ปฎิทนิ 2551
= 0.6 เรื่อง/คน/ปี
จํานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสาร ปี ปฎิทนิ 2552
= 0.7 เรื่อง/คน/ปี
จํานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสาร ปี ปฎิทนิ 2553
= 0.8 เรื่อง/คน/ปี
จํานวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสาร ปี ปฎิทนิ 2554
= 1 เรื่อง/คน/ปี
สําหรับเป้าหมายตัวชี้วดั ของโครงการที่ 3 การจัดทําวารสารนานาชาติ (e-journal) ได้กําหนดเป้าหมายไว้ว่า
“สามารถเปิ ดเล่มแรกในเดือน มิถุนายน 2553” สําหรับโครงการที่ 2 การรวมกลุ่มวิจยั เพื่อจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั ทีม่ ุ่งสู่ความเป็ น
เลิศทางวิชาการ ได้กาํ หนดเป้าหมายในปี งบประมาณ 2552 ให้เกิดการรวมกลุ่มมุ่งจัดตัง้ เป็ นศูนย์วจิ ยั ฯ
ก่อนสิน้ ปี งบประมาณ 2552 (สิงหาคม – กันยายน 2552) คณะกรรมการวิจยั ได้วเิ คราะห์และติดตามความก้าวหน้า
และผลลัพธ์ของโครงการทัง้ 3 โครงการ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.5) พบว่ายังมีขอ้ บกพร่องบางประการ เช่น
โครงการที่ 1 ด้านการจัดสรรทุนสนับสนุ นการวิจยั : แม้ว่าคณะจะจัดสรรทุนและประเภทของทุนเพิม่ ขึน้ จากเดิม
1,000,000 บาท เป็ น 3,000,000 บาท มีบุคลากรเสนอขอรับทุนเพิม่ ขึน้ แต่ยงั ใช้งบประมาณไม่มากเท่าทีค่ วร รวมถึง cofunding ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เพียง 2 ทุนเท่านัน้ co-funding ด้านสังคมศาสตร์ไม่มผี เู้ สนอขอ แต่ทุน China
Medical Board (CMB) สําหรับอาจารย์ใหม่และอาจารย์ทวไป
ั ่ มีการเสนอขอรับทุนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจยั สูส่ าธารณะ/สูส่ อ่ื มวลชน ยังมีจาํ กัด เป็ นต้น สําหรับด้านอื่นๆ ค่อนข้างเป็ นไปตามแผนงานฯ
โครงการที่ 2 มีการรวมกลุ่มวิจยั หลายกลุ่ม และได้เสนอขอรับทุนเพื่อมุ่งสู่ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการเฉพาะ
ด้าน เช่น ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อความปลอดภัยและการจัดการความเสีย่ งจากการประกอบอาชีพ ซึ่งเสนอขอรับทุน
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ เป็ นต้น และเกิดศูนย์วจิ ยั ระดับคณะ คือ ศูนย์วจิ ยั เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
โครงการที่ 3 การจัดทําวารสารนานาชาติ (e-journal) มีความก้าวหน้าตามลําดับ โดยตกลงให้ บริษทั เยลโล่ ทรี
ดีไซน์ (Yellow Tree Design) เป็ นผูด้ าํ เนินการ คาดว่าสําเร็จได้ตามเป้าหมาย อาจสามารถเปิ ดใช้ก่อนกําหนด คือ ฉบับแรก
อาจเปิ ดใช้ได้ในเดือนเมษายน 2553 (เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.6)
คณะกรรมการวิจยั โดยรองคณบดีฝ่ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพ จึงได้เสนอโครงการดังกล่าวเป็ นแผนดําเนินงาน
สําหรับในปี งบประมาณ 2553 ต่อเนื่องอีก 1 ปี และได้มอบหมายให้ผชู้ ่วยคณบดีฝา่ ยวิจยั ผลักดันชมรม Research Club ให้
เป็ นรูปธรรม เพื่อเสริมแรงในการผลักดันให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ/วิจยั และการสื่อสารด้านการวิจยั ต่อไป (เอกสาร
หมายเลข PH 3.1.1.7)
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.1
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แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2552-2553
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

Process

2. ระบบบริหารงานวิจยั เพื่อให้บรรลุเปาหมายตามแผนงานวิจยั ขององค์กร
เช่นระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบตั ิ (D)
3. ระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั (D)

3.1.2 มีระบบและกลไกบริ หาร 1. โครงสร้าง การกําหนด/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดต่างๆ)/งาน/บุคคล
จัดการงานวิ จยั ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อวางนโยบาย/แนวทางกํากับ ดูแ ล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ
งานวิจยั ขององค์กร (P)
ประสิ ทธิ ผล
้

4. ระบบสร้างขวัญกําลังใจและยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ดีเด่น (D)
5. ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับ องค์กรภายนอก
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม (D)
6. ระบบและกลไกเพื่อส่งเสริม และสนับสนุ นให้นักวิจยั ทํางานร่วมกันเพื่อให้
เกิดโครงการวิจยั แบบบูรณาการ (D)
7. ระบบการบริหารจัดการงานประจําสูง่ านวิจยั Routine to Research (R2R) (D)
8. ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการงานวิจยั (C)
9. การนําผลจากการติดตาม ประเมินผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการ
งานวิจยั (A)

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุ นการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดตัง้ หน่ วยบริหารและพัฒนางานวิจยั และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการวิจยั ซึ่งมีรอง
คณบดีฝ่ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพเป็ นประธาน มีอาจารย์ซ่งึ เป็ นผู้แทนจากทุกภาควิชาเป็ นกรรมการ และมีรกั ษาการ
หัวหน้าหน่วยบริหารและพัฒนาการวิจยั เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มีค ณะกรรมการพิจ ารณาจริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ ที่มีอ งค์ป ระกอบครบถ้ว นตามนโยบายการกํ า กับ ดูแ ล
โครงการวิจยั ในคน พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
มีคณะกรรมการจัดทําวารสารนานาชาติ e-journal เพื่อดําเนินโครงการ e-journal
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มีคณะกรรมการโครงการพัฒนาตําราและหนังสือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุ นให้อาจารย์ บุคลากรเขียนตําราและ
หนังสือวิชาการจากผลงานวิจยั ของอาจารย์
มีคณะกรรมการจัดทําวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่ เป็ นวารสารระดับชาติทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง ดําเนินงานภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพ มีกองบรรณาธิการ มี Peer Reviewer
สําหรับคัดกรองผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจยั
มีคณะทํางานจัดทําวารสารฉบับพิเศษเทียบเท่าวารสารนานาชาติ เป็ นต้น
โครงสร้างการบริหารงานวิ จยั
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดีฝา่ ยวิจยั
และพัฒนาคุณภาพ
ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยวิจยั และชมรม Research Club

ผูแ้ ทนภาควิชาต่างๆ

คณะกรรมการวิจยั
แผน/โครงการวิจยั

หน่วยบริหารและ
พัฒนาการวิจยั

คณะกรรมการ
วารสารสาธารณสุข
ศาสตร์

คณะทํางาน
e-journal

จัดสิง่ เอือ้
ประสานงานเป็ น
ผูช้ ่วยเลขาทุก
กรรมการ

- ทุนวิจยั CMB
- ทุนรวมกลุ่มวิจยั
- ทุน R2R และการ
วิจยั การศึกษา
- co-funding

จัดทํา CV

ติดตาม ประเมินผล

จัดทําฐานข้อมูลการวิจยั ของคณะ

คณะทํางานจัดทําวารสาร
ฉบับพิเศษ เทียบเท่า
วารสารนานาชาติ

คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ในมนุ ษย์
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คณะอนุ กรรม
การความ
ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
คณะกรรมการ
โครงการพัฒนาตํารา/
หนังสือวิชาการ

คณะกรรมการ
QA และ
เครือข่าย QA,
คณะกรรมการ
KM และ
เครือข่าย KM

ระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจยั ของคณะฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. คณะกรรมการวิ จยั ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพเป็ นประธาน มีอาจารย์ซง่ึ เป็ นผู้แทนจากทุก
ภาควิชาเป็ นกรรมการ และมีรกั ษาการหัวหน้าหน่วยบริหารและพัฒนาการวิจยั เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
1. ดําเนินตามนโยบายและจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาการวิจยั และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยั ของคณะ
2. กําหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ของคณะ
3. พัฒนาระบบและกลไกทีเ่ อือ้ อํานวยต่อการดําเนินงานวิจยั ของคณาจารย์ของคณะ
4. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการวิจยั ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณนักวิจยั
5. พิจารณากลันกรองโครงการวิ
่
จยั /ผลงานวิจยั ทีข่ อรับทุนอุดหนุนการวิจยั ของคณะ
6. ประสานงานการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนทัง้ ภายในและภายนอกคณะ
7. ประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ดา้ นการวิจยั
8. ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการวิจยั มีระบบและกลไกในการพิจารณาทุน CMB : ทุนอุดหนุนการวิจยั /ทุนอุดหนุนการตีพมิ พ์บทความ
วิจยั /ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจยั ดังนี้
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ผู้ขอรับทุนยื่นเรื่อง
เพื่อขอรับทุน

ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย CMB *

หน่วยบริหารและพัฒนาการวิจัย
ตรวจเอกสารตามประกาศ
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
การตีพิมพ์บทความวิจัย

หน่วยบริหารและพัฒนาการวิจัย
ตรวจเอกสารตามประกาศ
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
การเสนอผลงานวิจัย

หน่วยบริหารและพัฒนาการวิจัย
ตรวจเอกสารตามประกาศ
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
การวิจัยจากเงินกองทุน CMB
ส่งเรื่องให้ประธานคณะกรรมการวิจัย
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
ทําหน้าที่อ่าน

ส่งเรื่องให้ประธานคณะกรรมการวิจัย
พิจารณาเบื้องต้น

หน่วยบริหารและพัฒนาการวิจัย
สรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

นําเรื่องเข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการวิจัย
(ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ขอรับทุนปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ตามข้อเสนอแนะ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ขอรับทุนทราบ

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ขอรับทุนทราบ

ผู้ขอรับทุนเสนอโครงร่างวิจัย
ที่ปรับแก้ไขแล้ว

ผู้ขอรับทุนทําเรื่อง
ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุน

* ในปี งบประมาณ 2552 ได้เพิม่ ทุน CMB สําหรับอาจารย์ใหม่ R2R การวิจยั การศึกษา ทุนการรวมกลุ่มวิจยั

และ co-funding
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ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั และการสร้างขวัญกําลังใจในการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ มีการจัดสรรทุน
ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ และจัดหา Mentor ให้ (หากต้องการ) มีการส่งอาจารย์ไปรับการอบรมด้านการวิจยั เช่น อบรมต้นกล้าวิจยั
สําหรับทุนการรวมกลุ่มวิจยั เหมาะสําหรับอาจารย์ทม่ี ปี ระสบการณ์วจิ ยั มาร่วมกันทําวิจยั ทีจ่ ะมุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ
มีทุน CMB สนับสนุนให้ไปนําเสนอผลงานวิชาการ และทุนสนับสนุ นการตีพมิ พ์บทความวิจยั ในวารสารนานาชาติ
หากผลงานได้รบั การตีพมิ พ์ในฐาน ISI จะได้รบั รางวัล ซึง่ การพิจารณาให้รางวัลนี้ขน้ึ อยู่กบั ค่า Impact Factor ของวารสารที่
ตีพมิ พ์ผลงานวิชาการ ในอนาคตคณะกรรมการวิจยั โดยเสนอให้มกี ารประกวดผลงานวิจยั
ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก: ในปี งบประมาณ 2552 คณะฯได้มกี าร
Co-funding กับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ซึง่ เป็ นทุนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสนับสนุ นให้ทําวิจยั
เพื่อตอบสนองความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรือภาครัฐ/เอกชน ทีต่ อ้ งการใช้ผลงานวิจยั นอกจากนี้การจัดตัง้ โครงการ
ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อความปลอดภัยและการจัดการความเสีย่ งจากการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการ
วิจยั เชิงบูรณาการและมุ่งสู่ศูนย์ความเป็ นเลิศ รวมทัง้ ศูนย์วิจยั เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมีการเชื่อ มโยงกับ กระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ
คณะ/ภาควิชา มีเครือข่ายกับต่างประเทศ เพื่อจัดทําโครงการวิชาการ/วิจยั ร่วมกัน ตามนโยบายของคณะ ประธาน
คณะกรรมการวิจยั (รองคณบดีฝ่ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพ) ได้จดั ประชุมหารือการรวมกลุ่มวิจยั เกือบ 10 ครัง้ เพื่อให้
อาจารย์ได้พฒ
ั นาการทําโครงการวิจยั จนเกิดเป็ นกลุ่มวิจยั ในเบือ้ งต้นประกอบด้วยอย่างน้อย 3-4 กลุ่มวิจยั เช่น กลุ่มวิจยั
ด้านบุหรี่, กลุ่มวิจยั ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ (โครงการขนส่งหมอชิต), กลุ่มวิจยั นวัตกรรมสุขภาพเพื่อความ
ปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ เป็ นต้น นอกจากนี้รองคณบดีฝ่ายวิจยั ฯ ซึ่งเป็ นประธาน
คณะทํางาน KM และทีป่ รึกษาชมรม Research Club โดยผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั ดําเนินงาน Research Club เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการรวมกลุ่มวิจยั ตามนโยบาย
แนวทางการผลักดันงานประจําสู่งานวิจยั : จากแผนงาน/โครงการของฝ่ายวิจยั ที่มกี จิ กรรม/โครงการย่อย R2R
รวมทัง้ การจัดสรรทุนสนับสนุ น R2R ได้ตงั ้ เป้าหมายว่า จะมีบุคลากรสายสนับสนุ นทํา R2R ในปี งบประมาณ 2553 เช่น
หน่วยวิจยั 1 เรื่อง, หน่ วยงานนโยบายและแผน 1 เรื่อง เป็ นต้น ผลลัพธ์จากการบริหารจัดการดังทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดทําให้
เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ / วิจยั และการรวมกลุ่มวิจยั รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารตีพมิ พ์วารสารเพิม่ ขึน้ เห็นได้จากการ
Call Paper ของวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ฉบับพิเศษ (จพสท.) โดยมีผสู้ ่งบทความเพื่อลงตีพมิ พ์จํานวน 35 เรื่อง
ภายในระยะเวลา 1 เดือน สามารถผ่านเกณฑ์ Accept หลังปรับแก้ 25 เรื่อง
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิ จยั ในมนุษย์ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพเป็ นประธาน
มีอาจารย์อาวุโส อาจารย์รุ่นกลาง และอาจารย์ใหม่จากหลายสาขาทัง้ ด้านแพทย์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ชีวสถิติ และมี
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก 2 ท่าน ท่านหนึ่งเป็ นอาจารย์ทเ่ี กษียณและมีความรูด้ า้ นกฎหมาย อีกท่านหนึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ จ่ี บ
ปริญญาเอกด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับจริยศาสตร์/ศาสนา คณะกรรมการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
1. ประเมินโครงการวิจยั ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. ประเมินโครงการวิจยั ทีข่ อรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ทด่ี าํ เนินการโดยบุคคลภายนอกทีต่ อ้ งการ
เก็บข้อมูลการวิจยั ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเรื่องการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
4. ปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั งิ านสําหรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ให้เหมาะสมและทันสมัย
5. จัดอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
6. ดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี งบประมาณ 2552 ได้พจิ ารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ จํานวน 234 โครงการ ซึง่ มีจํานวน
เพิม่ ขึน้ จากเดิม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มรี ะบบและกลไก ในการพิจารณาจริยธรรมฯ ดังนี้
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ผู้วิจัยเสนอโครงร่างการวิจัย
เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ

หน่วยบริหารและพัฒนาการวิจัย
ตรวจเอกสาร

ส่งเรื่องให้ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ พิจารณาเบื้องต้น

ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ

ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
เสนอชื่อกรรมการ 3 คน ทําหน้าที่อ่าน

ออกหนังสือรับรองโครงการ
วิจัยนี้ไม่เกี่ยวกับคน

นําเรื่องเข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
(ประชุมเดือนละ 1-2 ครั้ง)
และกรณีมีโครงการจํานวนมากจะประ
ชุมทุกสัปดาห์

1
สมควรรับรอง
โดยไม่มีการแก้ไข

2
สมควรรับรอง
โดยปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ

3
สมควรปรับปรุงโครงการ
แล้วเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาใหม่

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้วิจัยทราบ

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้วิจัยทราบ

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้วิจัยทราบ

ออกเอกสารรับรอง
จริยธรรม

ผู้วิจัยเสนอโครงร่างการ
วิจัยที่ปรับแก้ไขแล้ว

ผู้วิจัยเสนอโครงร่างการ
วิจัยที่ปรับแก้ไขแล้ว

เริ่มดําเนินการวิจัยได้
ติดตามผลการดําเนินการวิจัย/
แจ้งป�ดโครงการวิจัย
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แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้วิจัยทราบ

4
ไม่สมควรรับรอง

แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้วิจัยทราบ

ชําระเงินค่าธรรมเนีย
มจริยธรรมฯ

หมายเหตุ

-กรณีเป็ นข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาปรับปรุง (สมควรอนุ มตั ิ โดยปรับปรุงแก้ ไขตามข้อ เสนอแนะ)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะให้หวั หน้าโครงการแก้ไขโครงการตามทีค่ ณะกรรมการเสนอแนะโดยไม่ตอ้ งผ่าน Reviewer อีก
รอบ และเมื่อหัวหน้าโครงการแก้ไขส่งกลับมา ประธานคณะกรรมการสามารถรับรองในหลักการได้เลยโดยไม่ต้องนําเรื่อง
เข้าทีป่ ระชุมอีก (ขัน้ ตอนการดําเนิ นการจะเสร็จภายใน 1 เดือน)
-กรณีเป็ นข้อเสนอแนะทีต่ ้องปรับแก้ (สมควรปรับปรุงโครงการแล้วเสนอให้ผ้ทู รงคุณวุฒิพิจารณาใหม่)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะให้หวั หน้าโครงการแก้ไขโครงการตามทีค่ ณะกรรมการเสนอแนะ โดยจะส่งกลับให้ Reviewer
พิจารณาอีกรอบ และให้นําเรื่องเข้าทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาใหม่อกี ครัง้ (ขัน้ ตอนการดําเนิ นการจะเสร็จภายใน 2 เดือน)
3. คณะกรรมการอื่น ที่สนับสนุนการวิ จยั เช่น คณะกรรมการจัดทําวารสารสาธารณสุขศาสตร์ คณะทํางาน
จัดทําวารสารฉบับพิเศษ คณะกรรมการจัดทําวารสารนานาชาติ (e-journal) เป็ นต้น มีสว่ นช่วยให้การสนับสนุนการวิจยั ให้
เกิดการวิจยั แบบครบวงจร
4. หน่ ว ยบริ ห ารและพัฒ นาการวิ จ ัย เป็ น ฝ่ า ยประสานงานทุ ก กรรมการและทํ า หน้ า ที่ผู้ช่ ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการวิจยั รองรับการดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการวิจยั และบริหารจัดการตามระบบการบริหารงานวิจยั
รวมทัง้ เป็ นผูช้ ่วยเลขานุ การ และดําเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ และบริหารจัดการ
ตามกระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
อย่างไรก็ตามจากการประเมินผลระบบและกลไกการสนับสนุ นการวิจยั หน่ วยบริหารและพัฒนาการวิจยั ยังมี
จุดอ่อนด้านระบบและกลไก เช่น
(1)ความไม่สะดวกในการบริหารทุนวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุนงบประมาณแผ่นดิน ได้ปรับแก้โดยการจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การบริหารจัดการเงินทุนวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน จนได้แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นทีพ่ อใจในระดับหนึ่ง
(2)ความล่าช้าในการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ และได้ปรับช่วงเวลาของการประชุมเพื่อให้การ
รับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์เป็ นประชุมทุกสัปดาห์ในช่วงทีม่ โี ครงการวิจยั เสนอเข้ามาจํานวนมาก
(3)การสือ่ สารแหล่งทุนล่าช้าและไม่ครอบคลุมเนื่องจากบางภาควิชาไม่ได้ประชุมภาคทุกเดือน จึงได้ปรับแก้โดยให้
ชมรม Research Club ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่าน e-mail ของสมาชิกทุกคนโดยตรง เป็ นต้น

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.2

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.1

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.3

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.4

(1) คําสังแต่
่ งตัง้ รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ
(2) คําสังแต่
่ งตัง้ ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยวิจยั
(3) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 54/2552 เรื่องแต่งตัง้ รักษาการหัวหน้าหน่วย
บริหารและพัฒนาการวิจยั ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2552
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 574/2551 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการวิจยั
ลว. 25 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 189/2552 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ (เพิม่ เติม) ลว. 9 เมษายน 2552
(2) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 577/2551 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ลว. 26 พฤศจิกายน 2551
(3) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 582/2551 เรื่องแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ลว. 28 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 258/2552 เรื่อง แต่งตัง้ คณะทํางานจัดทํารายงาน
การวิจยั ประจําปี 2551 ลว. 19 พฤษภาคม 2552
111

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.6
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.7
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.8

มาตรฐานคุณภาพ

(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 455/2549 เรื่อง แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาประจําคลินิก
วิชาการและวิจยั ลว. 17 พฤศจิกายน 2549
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 518/2550 เรื่อง แต่งตัง้ กองบรรณาธิการวารสาร
สาธารณสุขศาสตร์ ลว. 19 ตุลาคม 2550
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 579/2551 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการวารสาร
นานาชาติเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
ลว. 27 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 580/2551 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาตํารา
และหนังสือวิชาการ ลว. 27 พฤศจิกายน 2551

3.1.3 มี ก ารสนั บสนุ นทางด้ า น
การเงิ นและปั จจั ย เกื้ อ หนุ น
ในการทําวิ จยั เพื่อผลิ ตนักวิ จยั
รุ่นใหม่และผลงานวิ จยั /นวัตกรรม
ที่มีคณ
ุ ภาพเพิ่ มขึ้น

Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. จํานวนเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทอ่ี งค์กรจัดสรรเพื่อสนับสนุ น
งานวิจยั พืน้ ฐาน งานวิจยั ประยุกต์ และ R2R (D)
2. รูปแบบการเงินทีส่ นับสนุน เช่น การให้เงินทุน การให้กยู้ มื และจํานวนเงิน
ทีจ่ ดั เตรียมไว้สาํ หรับงานวิจยั ฯลฯ (D)
3. ปจั จัยเกือ้ หนุนทีอ่ งค์กรจัดไว้เพื่อการวิจยั เช่น ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ทีเ่ หมาะสม
ครุภณ
ั ฑ์ บุคลากรสนับสนุ นการวิจยั และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
(D)
4. การบริหารจัดการ/ดูแลเรื่องการขอทุนของบุคลากร และการบริหารเงินทุน
วิจยั (D)
5. การติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการให้เงินทุนสนับสนุ นการวิจยั ของ
องค์กรและนํ าผลการติดตาม ประเมินผลมาเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดสรรทุนต่อไป (C-A)

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สกอ. 4.3)
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน (คือภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สมศ. 2.2)
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สมศ. 2.3)
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ ด้รบั ทุนทําวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สมศ. 2.4)
ร้อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ ด้รบั ทุนทําวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สมศ. 2.5)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.3
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และจากรายได้เงินกองทุน
China Medical Board (CMB) เพื่อสนับสนุนการวิจยั แบบครบวงจรสําหรับบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อเสริมสร้างความรูแ้ ละ
ทักษะของผูว้ จิ ยั แต่เดิมจัดสรรงบประมาณไว้ปีละ 1,000,000 บาท ในปี งบประมาณ 2552 คณะฯได้เพิม่ งบประมาณเป็ น
ปี ละ 3,000,000 บาท โดยแบ่งสัดส่วนการสนับสนุนการวิจยั เป็ น
(1) ทุนอุดหนุนการวิจยั CMB สําหรับอาจารย์ทวไป
ั่
(2) ทุนอุดหนุนการวิจยั CMB สําหรับอาจารย์ใหม่ และการวิจยั R2R รวมถึงการวิจยั สถาบัน/
การศึกษา
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(3) ทุนอุดหนุนการตีพมิ พ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(4) ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(5) ทุนอุดหนุนการรวมกลุม่ วิจยั
(ทัง้ 5 ทุนรวมงบประมาณไม่เกิน 2,000,000 บาท)
(6) ทุน Co-Funding สําหรับการร่วมทุนกับ สกว. (งบประมาณไม่เกิน 1,000,000 บาท) ซึง่ เริม่
ในปี งบประมาณ 2552
คณะฯ มีก ารสนับสนุ นให้บุคลากรเสนอโครงการวิจ ัยเพื่อขอรับทุน จากมหาวิทยาลัย มหิดล และจากแหล่งทุ น
ภายนอกอื่นๆ เช่น ทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และทุน สอส. ระยะที่ 2 ฯลฯ
ในปี งบประมาณ 2551 คณะได้รบั เงินสนับสนุนงานวิจยั จํานวน 33 โครงการ จําแนกเป็ นเงินสนับสนุ นงานวิจยั จาก
ภายในจํานวน 6 โครงการ = 1,475,000 บาท และเป็ นเงิน สนับสนุ นงานวิจยั จากภายนอกจํานวน 27 โครงการ =
76,072,040 บาท (รวม contact research ประมาณเกือบร้อยละ 70) จํานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั จากภายในต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา (158คน) = 9,335.44 บาท จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (158คน) =
481,468.60 บาท
จากการจัดปจั จัยเอือ้ ภายในโดยรองคณบดีฝ่ายวิจยั และพัฒนาคุณภาพ ทําให้ในปี งบประมาณ 2552 บุคลากรใน
คณะได้รบั เงินสนับสนุ นงานวิจยั จํานวน 34 โครงการ จําแนกเป็ นเงินสนับสนุ นงานวิจยั จากภายในจํานวน 11 โครงการ =
5,139,770 บาท และเป็ นเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายนอกจํานวน 23 โครงการ = 17,329,025 บาท (เฉพาะโครงการวิจยั
ไม่รวม contact research) จํานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั จากภายในต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (154คน) = 33,375.13 บาท
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (154คน) = 112,526.13 บาท
1. เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา = 145,901.27
บาท/คน (22,468,795 บาท/154 คน)
2. เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน (ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา =
33,375.13 บาท/คน (5,139,770 บาท/154 คน)
3. เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้า งสรรค์จ ากภายนอกสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ต่ อจํานวนอาจารย์ประจํา =
112,526.14 บาท/คน (17,329,025 บาท/154 คน)
4. ร้อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ ด้รบั ทุนทําวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา =
7.14% (11 คน x 100/154 คน)
5. ร้อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ ด้รบั ทุนทําวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา =
12.34% (19 คน X 100/154 คน)
คณะฯ มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจยั เช่น การจัดทําโครงการวิจยั อย่างไรให้ได้ทุนจาก สกว. การ
วิจยั การศึกษา/การวิจยั ในห้องเรียน กลวิธใี นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม รวมทัง้ การจัดอบรมจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ การจัดอบรมการเขียนผลงานวิจยั เพื่อให้ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ การจัดอบรมการเขียนตํารา
และหนังสือทางวิชาการเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ เป็ นต้น
คณะฯ ได้จดั ปจั จัยเอือ้ มีหน่วยบริหารและพัฒนาการวิจยั เป็ นผูป้ ระสานงาน โดยประชาสัมพันธ์ทุนวิจยั /แหล่งทุน
ให้กบั บุคลากร ผ่านทาง Hard Copy ทาง e-mail และทางเวบไซด์ของหน่ วยวิจยั ฯ และทําหน้าทีป่ ระสานงานกับแหล่งทุน
ทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อส่งข้อเสนอโครงร่างวิจยั เพื่อขอตัง้ งบประมาณ นอกจากนี้ยงั มีชมรม Research Club เพื่อจัด
กิจกรรม Research Talk ในหัวข้อเรื่องงานวิจยั ต่างๆ เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และนํ าไปสู่การรวมกลุ่มทํางานวิจยั
ร่วมกัน มีคลินิกวิชาการให้คาํ ปรึกษาด้านสถิตแิ ก่ผสู้ นใจ เป็ นต้น
คณะฯ ได้วางแนวทางปฏิบตั ิวธิ กี ารบริหารเงินอุดหนุ นการวิจยั ที่ได้รบั อนุ มตั ิเงินอุดหนุ นการวิจยั จากทุน CMB
เพื่อให้การบริหารเงินอุดหนุ นการวิจยั จากทุน CMB ดําเนินไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ควบคุมและตรวจสอบได้
คณะฯ จึงให้ผรู้ บั ทุนทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจยั โดยนําเงินทีไ่ ด้รบั ไปเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ตามชื่อ
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โครงการวิจยั และกําหนดผูม้ อี าํ นาจสังจ่
่ ายเงินไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน และกําหนดให้รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ
เป็ นผูร้ ่วมลงนามในบัญชีเงินทุนวิจยั นัน้ ด้วย
คณะฯ มีระบบการติดตามโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั CMB คือ กําหนดการจ่ายเงินอุดหนุ นการวิจยั
เป็ น 3 งวด คือ งวดที่ 1 ร้อยละ 60 งวดที่ 2 ร้อยละ 30 และงวดที่ 3 ร้อยละ 10 ตามลําดับ ของวงเงินอุดหนุ นการวิจยั ที่
ได้รบั อนุมตั ิ การเบิกเงินอุดหนุนการวิจยั งวดที่ 2 หัวหน้าโครงการวิจยั จะเบิกได้เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจยั และ
รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ / การเบิกเงินอุดหนุนการวิจยั งวดที่ 3 หัวหน้าโครงการวิจยั จะเบิกได้เมื่อส่งรายงานการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินเมื่อสิน้ สุดโครงการ กรณีสน้ิ สุดโครงการวิจยั แล้ว ปรากฏว่ามีเงินทุนวิจยั คงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้หวั หน้าโครงการวิจยั นําเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถ้ามี) ส่งคือคณะฯ
จากการประเมินระบบและกลไกในการสนับสนุ นด้านทุนวิจยั และปจั จัยเกือ้ หนุ น พบว่าหลังจากคณะฯได้เพิม่ ทุน
สนับสนุนการวิจยั จาก 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็ น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยเฉพาะทุนการ
รวมกลุ่มวิจยั และทุน co-funding ยังมีการเสนอขอรับทุนน้อย สําหรับปจั จัยเอือ้ ส่วนใหญ่สามารถรองรับให้เกิดบรรยากาศ
ทางวิชาการและวิจยั ดีขน้ึ ซึง่ ฝา่ ยวิจยั จะต้องปรับเพื่อกระตุน้ ให้มกี ารเสนอขอรับทุนเพิม่ ขึน้

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.3

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.3

เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.6
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.7
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.8
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.9
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.10
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.11
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.12
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.13
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.14

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจยั จากเงินกองทุน
China Medical Board พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจยั จากเงินกองทุน
China Medical Board พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพมิ พ์บทความวิจยั ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพมิ พ์บทความวิจยั ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจยั เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิจยั พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทาง
วิชาการ พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมในการ
พัฒนาการวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ
เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในคน พ.ศ. 2551
โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจยั
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การเขียนผลงานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเขียนตําราและหนังสือทางวิชาการ
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.4 มี ร ะบบสารสนเทศ และ
ฐ า น ข้ อ มู ล ง า น วิ จั ย ที่ เ ป็ น
ปั จ จุบ นั สามารถใช้ ป ระโยชน์
ในการบริ หารจัดการ และการ
สร้างงานวิ จยั

1. แผนการประมวลและรวบรวมข้อมูล และนํ ามาจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับ
การวิจยั ขององค์กร (P-D)
2. การประมวล และพัฒนาข้อมูลจากข้อ 1 เป็ น “ฐานข้อมูลงานวิจยั ” เพื่อใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ (D)
3. การเพิม่ เติม/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ (เช่น ดําเนินการ
ทุกสัปดาห์/เดือน/ฯลฯ) (D)
4. การติดตาม ประเมินผลของระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
งานวิจยั และนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
เกีย่ วกับงานวิจยั เพื่อให้เป็ นประโยชน์และสนับสนุนงานวิจยั อย่างแท้จริง (C-A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.4
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ มีนโยบายให้หน่วยบริหารและพัฒนาการวิจยั
จัด ทํ า ฐานข้อ มูล ด้า นสถานภาพของอาจารย์ใ นคณะเกี่ย วกับ การวิจ ัย ได้แ ก่ ฐานข้อ มูล ด้า นผลงานวิจ ัย ที่ตีพิม พ์ล ง
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และเพิม่ ข้อมูลการวิจยั ทีม่ คี ่า Impact Factor / h index / citation, ฐานข้อมูล CV ความ
เชีย่ วชาญ นอกจากนี้รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ได้จดั อบรมเพื่อให้อาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ใช้ internet ค้นหาข้อมูลจาก website ต่างๆ รวมถึงการใช้ endnote เพื่อการวิจยั ด้วย
หน่ วยบริหารและพัฒนาการวิจยั จัดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการวิจยั ของคณะฯ โดยมีการจัดเก็บข้อมูล
จาก 13 ภาควิชาทุก 3 เดือน โดยใช้แบบฟอร์ม RU เป็ นแบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้านการวิจยั ซึง่ มีจํานวน 8 แบบฟอร์ม คือ
RU09-D1 ถึง RU09-D8 เพื่อนํ าข้อมูลด้านการวิจยั ของอาจารย์จากทุกภาควิชามาจัดทําฐานข้อมูลด้านการวิจยั ขึน้ บน
Website ของคณะฯ http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/
1. แบบฟอร์ม RU09-D1 เกีย่ วกับโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนตามปี ปฏิทนิ
2. แบบฟอร์ม RU09-D2 เกีย่ วกับการสํารวจผลลัพธ์จากโครงการวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
3. แบบฟอร์ม RU09-D3 เกีย่ วกับสํารวจบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
4. แบบฟอร์ม RU09-D4 เกีย่ วกับสํารวจรายงานฉบับสมบูรณ์ทไ่ี ม่ได้ตพี มิ พ์วารสารวิชาการโครงการ/ผลงานวิจยั
ทีม่ กี ารนําไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. แบบฟอร์ม RU09-D5 เกีย่ วกับสํารวจรายงานฉบับสมบูรณ์ทไ่ี ม่ได้ตพี มิ พ์วารสารวิชาการโครงการ/ผลงานวิจยั
ทีม่ กี ารนําไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. แบบฟอร์ม RU09-D6 เกีย่ วกับสํารวจผลงานวิจยั ทีจ่ ดสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร
7. แบบฟอร์ม RU09-D7 เกีย่ วกับสํารวจการได้รบั รางวัล ประกาศเกียรติคุณ การยกย่องในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
8. แบบฟอร์ม RU09-D8 เกีย่ วกับแบบสํารวจความเชีย่ วชาญ/ชํานาญการเฉพาะด้านบุคลากร
คณะฯ ได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการอ้างอิง การวิเคราะห์ เพื่อจัดทํา Ranking สาขาวิชา
ของ สกอ./สกว. นอกจากนี้รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพได้นําเสนอในทีป่ ระชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางการสนับสนุ นให้เพิ่มจํานวนและคุณภาพของงานวิจยั ต่ อไป โดยเสนอให้มีการจัดทํา Performance
Agreement (PA) ในระดับภาควิชาตามสัดส่วนผลงานการตีพมิ พ์วารสารเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายทีค่ ณะฯได้จดั ทํา PA ไว้กบั
มหาวิทยาลัย และใช้เพื่อการผลักดันการรวมกลุ่มวิจยั เพื่อเพิม่ ผลลัพธ์การวิจยั (เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.1 - เอกสาร
หมายเลข PH 3.1.4.2) ในส่วนของภาควิชาต่างๆ จะมี Website ของแต่ละภาควิชาด้วย
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.4

เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.2

มาตรฐานคุณภาพ

ข้อมูลตามแบบฟอร์ม RU09-D1 ถึง RU09-D8 ปี งบประมาณ 2552
Website : http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.5 มี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพ 1. คณะกรรมการ/ผู้รบั ผิดชอบดูแลเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณการทําวิจยั
งานวิ จั ย ให้ เป็ นที่ ยอมรั บ ใน เช่น การคัดลอก การละเมิดกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา การสร้างข้อมูลเท็จ
(P)
ระดับสากล

Process

2. คณะกรรมการ/กลุ่ ม ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิพิจ ารณาความถู ก ต้ อ งและเข้ม แข็ง
ทางวิชาการของโครงการวิจยั (P)
3. ระบบ กลไก และการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล (P-D)
4. ระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจยั ที่มีการทดลองในคน/สัต ว์
ตามมาตรฐานสากล (D)
5. รายงานการติดตาม ประเมินผลระบบประกันคุณภาพงานวิจยั ขององค์กร
และนําข้อมูลนี้ไปปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจยั (C-A)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.5
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบประกันคุณภาพงานวิจยั เพื่อดูแลเรื่องจรรยาบรรณการทําวิจยั ดังนี้
(1)คณะกรรมการวิ จยั มีการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากทุน CMB โดยทุกโครงการวิจยั จะผ่าน
กระบวนการประเมินโครงการวิจยั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการนัน้ ๆ ซึ่งต้องผ่านการประเมิน
โครงการ (Pre-Evaluation) จากผู้ท รงคุณ วุ ฒิ จํา นวน 3 ท่า น โดยพิจ ารณาทัง้ ในเรื่อ งมาตรฐานทางวิช าการ ความ
เหมาะสมในเรื่องของงบประมาณ ความมีคุณค่าสมควรได้รบั การสนับสนุนให้ดาํ เนินงานวิจยั ตามข้อเสนอโครงการ รวมทัง้
การพิจารณาว่าโครงการวิจยั นัน้ สมควรผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ หรือจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ทดลอง
หรือไม่ ทัง้ นี้จะต้องมีการส่งรายงานความก้าวหน้า และส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และจะมีการประเมินรายงานการ
วิจ ัย ฉบับ สมบู ร ณ์ (Post-Evaluation) เพื่อ พิจ ารณาว่ า โครงการวิจ ัย นั น้ ดํา เนิ น งานวิจ ัย เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
โครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอรับทุนหรือไม่
คณะกรรมการวิจยั มีการพิจารณาทุนอุดหนุ นการตีพมิ พ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ
ทุนอุดหนุ นการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและ
การละเมิดกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.1)
(2)คณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิ จยั ในมนุษย์ มีการดําเนินการตาม SOP และตามนโยบายการ
กํากับดูแลโครงการวิจยั ในคน พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ผ่านการรับรองมาตรฐาน เลขทะเบียน Mahidol U IRB# 5 IRB Number 00005262 (เอกสาร
หมายเลข PH 3.1.5.6) มีจาํ นวน 12 คน มีองค์ประกอบตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกําหนด มีความหลากหลายในคุณวุฒ,ิ
มีทงั ้ เพศชายและหญิง, มีความหลายหลากในวัยวุฒ,ิ มีบุคคลภายนอกร่วมเป็ นกรรมการ ทําหน้าทีพ่ จิ ารณาโครงการวิจยั ที่
เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นโครงการวิจยั ของอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่ละโครงการจะได้รบั การประเมินจากคณะกรรมการ จํานวน 3 ท่าน และ
นําเรื่องเข้าทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาเดือนละ 1-2 ครัง้ เมื่อโครงการวิจยั ผ่านการพิจารณาเรียบร้อย ประธานคณะกรรมการฯ
จะออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ โดยใบรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มีกําหนดวันหมดอายุคอื 1 ปี
นับจากวันทีอ่ อกใบรับรองให้ และมีการติดตามผลการดําเนินการวิจยั ประจําปี กรณีทย่ี งั ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้หวั หน้า
โครงการขอต่ อ อายุ ห นั ง สือ รับ รองโครงการวิจ ัย หรือ กรณี ท่ีดํ า เนิ น การวิจ ัย เสร็จ สิ้น แล้ว ให้ห ัว หน้ า โครงการสรุ ป ผล
โครงการวิจยั ประจําปี และแจ้งปิ ดโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.2)
(3)คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ าร แต่ยงั ไม่ได้
ดําเนินการให้การรับรอง อยู่ระหว่างการปรับเป็ นคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะได้
กําหนดแนวทางสําหรับกรณีทม่ี โี ครงการวิจยั ทีเ่ ข้าข่ายต้องขอการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ คาดว่าในปี งบประมาณ
2553 น่าจะพิจารณาได้ตาม SOP ดังนี้
1. คณะกรรมการมีหน้าทีพ่ จิ ารณากลันกรองและให้
่
คํารับรองการขอรับการยกเว้นของงานวิจยั ประเภทที่ 1 (Risk
Group 1) แล้วแจ้งให้คณะอนุ กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดลทราบและออกหนังสือ
รับรอง
2. พิจารณากลันกรองงานวิ
่
จยั ประเภทที่ 2 (Risk Group 2) โดยพิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะอนุ กรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาออกหนังสือรับรอง
3. หากคณะฯ มีงานวิจยั ประเภทที่ 3 (Risk Group 3) และประเภทที่ 4 (Risk Group 4) ให้พจิ ารณากลันกรอง
่
และให้ความเห็นเสนอต่อคณะอนุ กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณา และ
เสนอคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพจิ ารณาให้คาํ รับรองต่อไป (เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.3)
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กรณีท่ตี ้องขอเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอการรับรองจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ทดลอง คณะฯจะส่งโครงการไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยมหิดล
(4)คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีวารสารสาธารณสุขศาสตร์เป็ นวารสารระดับชาติ สําหรับการประเมินผลงานเพื่อ
การตีพมิ พ์ในวารสาร มี Peer Review อ่านเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลงาน นอกจากนี้ในปี งบประมาณ 2552 ได้มกี าร
จัดทําวารสารฉบับพิเศษเป็ นวารสารเทียบเท่าวารสารระดับนานาชาติ ได้ดําเนินการประเมินผลงานตามเกณฑ์ของวารสาร
นานาชาติ มีผลงานเสนอขอตีพมิ พ์ 35 เรื่อง ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและปรับปรุงเรียบร้อยจํานวน 25 เรื่อง จะตีพมิ พ์ใน
เดือนธันวาคม 2552 นี้ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.4)
กล่าวโดยรวมคณะกรรมการวิจยั และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ รวมถึงคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี กีย่ วข้อง มีการปรับกระบวนการทํางานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพของการวิจยั โดยเฉพาะในช่วงปลายปี
งบประมาณ 2552 คณะกรรมการวิจยั ได้ปรับให้มเี กณฑ์สาํ หรับจัดลําดับโครงการวิจยั ทีเ่ สนอของบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้
การประกันคุณภาพของการวิจ ัยครบวงจรตัง้ แต่ เริ่ม ขอรับทุ นจนถึง การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิช าการ สําหรับ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มีการปรับระบบการทํางานในเชิงรุกมากขึน้ ได้เพิม่ เติมคลินิกวิชาการ
ให้คาํ ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจยั ฯ ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2553 เป็ นต้นไป ในทุกวันพฤหัสบดีช่วงบ่าย
การประเมิ นโครงการวิจยั ที่ดาํ เนิ นงานการขอรับรองจริยธรรมการวิ จยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภท
โครงการวิจยั ของอาจารย์
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร ส.ด.
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.
สารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร ส.ม.
ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร ส.บ.(ต่อเนื่อง)ภาคพิเศษ
รวม

ปี งบประมาณ 2550
(โครงการ)
11
38
90
139

ปี งบประมาณ 2551
(โครงการ)
21
1
51
33
95
201

ปี งบประมาณ 2552
(โครงการ)
31
5
77
62
59
234

การประเมิ นโครงการวิจยั ที่ดาํ เนิ นงานการขอรับทุนอุดหนุนการวิ จยั จากทุน CMB คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภท
การประเมินโครงการวิจยั ตามมาตรฐานทางวิชาการ

(Pre-Evaluation)

ปี งบประมาณ 2550
อนุมตั ิ 4 โครงการ
= 249,892 บาท

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.5

เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.6
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.7
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.8

ปี งบประมาณ 2551
อนุมตั ิ 1 โครงการ
= 50,000 บาท

ปี งบประมาณ 2552
อนุมตั ิ 6 โครงการ
= 556,650 บาท

คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการวิจยั
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดทําวารสารสาธารณสุขศาสตร์
คู่มอื ขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
หนังสือรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์
แบบประเมินโครงการวิจยั ทีข่ อรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
แบบประเมินโครงการวิจยั ทีข่ อรับทุน CMB (Pre-Evaluation)
แบบประเมินโครงการวิจยั ทีข่ อรับทุน CMB (Post-Evaluation)
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.6 มี ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ผลการวิ จัย และนวัต กรรม ที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า และนํ า ไปใช้
ประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์

1. แนวทางและการดําเนินงานการนําผลงานวิจยั ไปขยายผลให้เกิดมูลค่าเพิม่
และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (P-D)
2. ติดตาม ประเมินผลลัพธ์ของการนําผลงานวิจยั ไปขยายผลให้เกิดมูลค่าเพิม่
และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (C)
3. การปรับปรุงแนวทาง รูปแบบของการนํ าผลงานวิจยั ไปขยายผลให้เกิด
มูลค่าเพิม่ หรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยนํ าข้อมูลจากข้อ 2
มาประกอบการพิจารณา (A)

Process

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.6
คณะฯ มีการสร้างเครือข่ายวิจยั และการบริหารจัดการที่เอือ้ ต่อการสนับสนุ นให้เกิดผลงานวิจยั ร่วมกับภาครัฐ และ
เอกชนรวมทัง้ ได้มกี ารประสานงานกับศูนย์ประยุกต์และบริการ เพื่อจดลิขสิทธิ ์ อนุสทิ ธิบตั ร โดยการนําผลงานวิจยั ไปขยาย
ผลให้เกิดมูลค่าเพิม่ ตามหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน โดยมีผลงานทีไ่ ด้รบั การจดลิขสิทธิ ์ และอนุ สทิ ธิบตั รและอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ดังนี้
1. ผลงาน ดร.สมาร์ทพิฆาตโรคอ้วน (ลิขสิทธิ)์ ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิรกิ ุลชยานนท์ เลขที่ ลข.
159112 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 (ภาควิชาโภชนวิทยา) – ได้มกี ารจัดส่ง CD ผลงานวิจยั ไปยังโรงเรียนต่างๆ
2. ผลงานสารละลายธาตุอาหารเพื่อเพิม่ ปริมาณไอโอดีน และกรรมวิธกี ารปลูกผักใบ (อนุ สทิ ธิบตั ร) เจ้าของผลงาน
รองศาสตราจารย์นยั นา บุญทวียุวฒ
ั น์ วันที่ 25 เมษายน 2547 (1335) (สถานฝึกอบรมและวิจยั อนามัยชนบท)
3. ผลงานเด็กไทยดูดี (ลิขสิทธิ)์ เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ชุตมิ า ศิรกิ ุลชยานนท์ เลขทีจ่ ดทะเบียน 112333
ระดับประเทศ ลงวันที่ 7 กันยายน 2547 (ภาควิชาโภชนวิทยา)
4. ผลงาน Conbert (ลิข สิท ธิ)์ เจ้า ของผลงาน อาจารย์เยาวลัก ษณ์ เงิน วิว ัฒ น์ กุ ล เลขที่จ ดทะเบีย น 108092
ระดับประเทศ ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 (ภาควิชาระบาดวิทยา)
5. ผลงาน OH.Survey (ลิขสิทธิ)์ อาจารย์เยาวลักษณ์ เงินวิวฒ
ั น์กุล เลขทีจ่ ดทะเบียน 108093 ระดับประเทศ ลง
วันที่ 7 กันยายน 2548 (ภาควิชาระบาดวิทยา)
อยู่ระหว่างการจดลิ ขสิ ทธิ์
1. ผลงาน CD บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับนักเรียน เรื่อง สนุกกับโภชนาการ เจ้าของผลงาน รอง
ศาสตราจารย์ชุตมิ า ศิรกิ ุลชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา)
อยู่ระหว่างการจดสิ ทธิ บตั ร
1. ผลงานวิจยั เรื่อง การพัฒนาเครื่องควบคุมไอระเหยของนํ้ามันและนํากลับมาใช้ เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์
วิทยา อยู่สขุ รองศาสตราจารย์พรพิมล กองทิพย์ และอาจารย์สทุ ธินนั ท์ ฉันท์ธนกุล (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
2. ผลงานวิจยั เรื่อง บทบาทของสารสกัดจากองุ่นในการต้านการอักเสบและภาวะดือ้ ต่ออินสุลนิ ในเซลล์ไขมันมนุษย์
/ ผลของสารแซนโธนจากมังคุดต่อการยับยัง้ การอักเสบและภาวะดือ้ ต่ออินสุลนิ ในเซลล์แมคโคลฟาจส์และเซลล์ไขมันมนุษย์
เจ้าของผลงาน อ.เอกราช บํารุงพืชน์ (ภาควิชาโภชนวิทยา)
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และในส่วนของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขได้มกี ารนําผลงานการวิจยั ทางด้านการปฏิบตั สิ มาธิ “การเยียวยา
จิตประสาทภูมคิ มุ้ กันวิทยา” มาจัดพิมพ์เป็ นหนังสือ CD จําหน่ ายในเชิงพาณิชย์ให้กบั หน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาล และผลงานวิจยั ของภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่อง การวินิจฉัยและการเฝ้าระวังก่อเชือ้ โรคผ่านทางเดินอาหารและ
สารเคมีเป็ นพิษในกุง้ ขาวทีจ่ งั หวัดอันดามันตอนบน (ระยะที่ 1 – จังหวัดพังงา) ได้มกี ารถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากผลงานวิจยั
สูภ่ าคเอกชนในเชิงพาณิชย์ คือ กิจกรรมบ่อเลีย้ งกุง้ ในจังหวัดพังงา
นอกจากนี้คณะมีโครงการพัฒนาตําราและหนังสือวิชาการ ซึง่ จะสนับสนุนให้เกิดการเขียนตํารา / หนังสือทาง
วิชาการ ประกอบการพัฒนาการสอนและเชิงพาณิชย์
ผลลัพธ์

มีผลงานวิจยั ทีข่ ยายผลให้เกิดมูลค่าเพิม่ จํานวน 5 ผลงาน และอยู่ระหว่างดําเนินการ 3 ผลงาน รวมทัง้ มีผลงาน
เชิงพาณิชย์ จํานวน 2 เรื่อง
สํา หรับ การติด ตามประเมิน ผลของระบบการจัด การผลงานวิจ ัยและนวัตกรรมที่ก่ อ ให้เ กิด มูลค่ า และนํ า ไปใช้
ประโยชน์ ทางคณะได้ประสานงานและเห็นว่ายังไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจัดตัง้ หน่วยบริการวิชาการ
และธุรกิจสัมพันธ์และให้ OPHETS ช่วยบริการในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการนํางานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์ต่อไป

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.6

เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.3

สรุปจํานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจดลิขสิทธิและอนุ
สทิ ธิบตั ร
์
CD ผลงาน ดร. สมาร์ทพิฆาตโรคอ้วน (อยู่ทเ่ี จ้าของผลงาน)
หนังสือ CD การเยียวยาจิตประสาทภูมคิ มุ้ กันวิทยา (อยู่ทเ่ี จ้าของผลงาน)

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.7 มี ก ล ไ ก ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิ จ ัย และกระบวนการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท ัง้ ภายใน
และภายนอก

1. การมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุ ค คล เพื่อ วางนโยบาย แนวทาง
แผนงาน กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานในการเผยแพร่
ผลงานวิจ ัย /นวัต กรรม ทัง้ ในวงการวิช าการ การนํ า ไปใช้ป ระโยชน์ และ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสภู่ าคส่วนต่างๆ (P-D)
2. ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ค วามรู้จากงานวิจ ัยและ
นวัตกรรม ทีเ่ ชื่อถือได้ และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ (D)
3. การสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปยังผู้เกี่ยวข้องทัง้
ภายใน และภายนอกองค์กร (D)
4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนิ นงานเผยแพร่ผลงานวิจ ัย/นวัตกรรม และ
กระบวนการถ่ ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคส่วนต่ างๆ และนํ าผลการติดตามฯ
มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป (C-A)
5. การจัดการความรูท้ เ่ี กิดจากงานวิจยั (A)

Process

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง

 มีระบบบริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.7
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ ได้วางนโยบาย แผนงาน / โครงการ ในการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมด้านการ
วิจยั แหล่งทุน รวมทัง้ ผลงานวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ รวมถึงดําเนินงาน KM นอกจากนี้ยงั
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มีชมรม Research Club ซึง่ รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ ได้มอบหมายให้ผชู้ ่วยคณบดีฝา่ ยวิจยั ดําเนินงานจัดขึน้
เพื่อ ให้อ าจารย์มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ท่เี กี่ยวข้องกับ การวิจยั / วิช าการภายในองค์ก ร สํา หรับ การประชาสัม พัน ธ์
ผลงานวิจยั มีหน่ วยประชาสัมพันธ์ทําหน้ าที่ประชาสัมพันธ์กิจ กรรมของคณะในภาพรวม และได้ช่วยประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจยั บางส่วนในวาระที่เหมาะสม ผ่านสื่อทางช่อง NBT ในรายการหน้าต่างสุขภาพ จุลสารของคณะ และผ่าน
ทางการประชุมวิชาการทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุ นค่าตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ตามทีว่ ารสารเรียกเก็บจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหนึ่งบทความวิจยั และมีนโยบายให้เงินอุดหนุ นเพิม่ แก่
บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทอ่ี ยู่ในฐาน ISI และมีค่า Impact Factor ตัง้ แต่ 0.05-5.00 ขึน้ ไป ให้
ได้รบั เงินเพิม่ ตัง้ แต่ 5,000-18,000 บาทต่อหนึ่งบทความวิจยั เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ตีพมิ พ์บทความวิจยั ที่มคี ุณภาพเพิม่
มากขึน้ (เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.1)
คณะฯ ยังมีนโยบายสนับสนุ นให้อาจารย์นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีรอง
คณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ และคณะกรรมการวิจยั รวมทัง้ หน่วยบริหารและพัฒนาการวิจยั เป็ นผูป้ ระสานงานในการ
จัดสรรเงินทุนสนับสนุนในการเผยแพร่งานวิจยั เพื่อให้บุคลากรได้มโี อกาสเผยแพร่ผลงานการวิจยั และแลกเปลีย่ นความรูใ้ น
งานวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงต่างประเทศ นอกจากนี้ยงั มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยั และ
วิชาการไปยังผูท้ ่เี กี่ยวข้องทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เช่น ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.),
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), Collaborating Center for Tobacco Control (CCTC), WHO
เป็ นต้น (เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.2)
คณะทํางานการจัดการความรู้ได้เชื่อมโยงความรู้จากการวิจยั และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เผยแพร่ผ่าน
website หนังสือ และสร้างเครือข่ายกับหลายคณะใน THAIPHEIN (ดังนําเสนอในหัวข้อ 1.4 แล้ว)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.7

เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.2

มาตรฐานคุณภาพ

ประกาศ เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ก ารจัด สรรเงิ น อุ ด หนุ น การตี พิม พ์ บ ทความวิ จ ัย ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.1.8 มี ร ะ บ บ ก า รส ร้ า ง แ ล ะ 1. กระบวนการและการดําเนินงานคัดเลือกนักวิจยั รุ่นใหม่ทม่ี คี ุณภาพ (P-D)
2. กระบวนการและการดําเนินงานเพิม่ พูนศักยภาพนักวิจยั (P-D)
พัฒนานักวิ จยั

Process

3. การวางระบบการสร้างบันไดอาชีพ (Career path) นักวิจยั (D)
4. การติดตาม ประเมินผลระบบการสร้างและพัฒนานักวิจยั และนําข้อมูลไป
ปรับปรุง พัฒนาระบบการสร้างและพัฒนานักวิจยั ต่อไป (C-A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.8
ฝา่ ยวิจยั ของคณะวิเคราะห์ผลลัพธ์จากรายงานประเมินตนเองในปี งบประมาณ 2550, 2551 พบว่ายังขาดการสร้าง
และผลิตนักวิจยั รุ่นใหม่อย่างจริงจัง ได้เพิม่ โครงการย่อยในโครงการสนับสนุนการวิจยั แบบครบวงจร โดยจัดสรรงบประมาณ
ให้สาํ หรับอาจารย์ใหม่/นักวิจยั รุ่นใหม่และจัดให้มรี ะบบพีเ่ ลีย้ ง (Mentor) ในกรณีทต่ี ้องการ เช่น ภาควิชาจุลชีววิทยามีระบบ
พี่เลี้ยงให้คําแนะนํ าและเป็ นที่ปรึกษากับอาจารย์ใหม่ในการเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอสนับสนุ นทุนจากแหล่งทุนต่ างๆ
ตลอดจนวิธกี ารดําเนินงานวิจยั
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คณะฯ มีการจัดให้อาจารย์ใหม่/นักวิจยั รุ่นใหม่ไปพัฒนาทักษะการวิจยั โดยเข้าร่วมการอบรมต้นกล้าวิจยั เพื่อเสริม
ทักษะการวิจยั และเกิดเครือข่ายการวิจยั ที่ วช. จัดขึน้ รวมทัง้ การวางแนวทางการสร้างบันไดอาชีพ (Career Path) สําหรับ
อาจารย์และนักวิจยั
สรุปภาพรวมระบบ / กลไก การบริหารงานวิจยั ทีป่ รับปรุงใหม่
ทุนวิจัย

ทุนภายนอก
- สกว./วช./
สทวช./ทุน
ต่างประเทศ
- Window II

Research club / KM.
การประชาสัมพันธ์ทุน
ทุนภายใน
- ทุนมหาวิทยาลัย
- ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน
- ทุน CMB ของ
คณะ (ทุนอาจารย์
ใหม่, ทุนรวมกลุ่ม
วิจยั , ทุน R2R,
ทุนวิจยั การศึกษา)

บุคลากรดําเนินการวิจัย

- การเพิ่ม
ศักยภาพการวิจยั
- การเพิ่ม
ศักยภาพการ
เขียนผลงานวิจยั
- Mentor ship

ผลการวิจัยที่ตีพมิ พ์ใน
วารสารนานาชาติ/ระดับชาติ

Research club
KM.

- การรวมกลุ่มวิจยั เชิง
บูรณาการ
- การจัดสิ่ งเอื้อ/ห้อง
ประชุม/ห้องปฏิบตั ิการ
ชุมชน/ฐานข้อมูลเพื่อ
การบริ หารงานวิจยั
- การรับรองงานวิจยั
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
- การรับรองจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน

- ทุนสนับสนุ น
การนําเสนอ
ผลงานวิจยั
- ทุนสนับสนุ น
การตีพิมพ์
วารสารนานาชาติ
- เงินอุดหนุนเพิ่ม
สําหรับการตีพิมพ์
วารสารนานาชาติ
ที่มีค่า Impact
Factor

Research club
KM.

- การทํา e-journal
- การทํา
supplement
วารสารนานาชาติ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.1.8

เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.4

- โครงการตํารา
ที่เขียนจาก
ผลงานวิจยั
- อนุสิทธิบตั ร/
สิ ทธิบตั ร/
ลิขสิ ทธิ์

โครงการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อการเขียนตําราและหนังสือทางวิชาการ
โครงการจัดอบรม เรื่อง การจัดทําโครงการวิจยั และกลยุทธ์การขอทุนวิจยั /การวิจยั
การศึกษา/การวิจยั สถาบัน
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การเขียนผลงานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 3.1
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.
6
7

- การใช้ ประโยชน์ ต่อ
สั งคม/ประเทศชาติ
- เชิงพาณิชย์

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation)
มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)

122

องค์ประกอบ 3.2
หลักการ

ผลงานวิ จยั

Result

ผลงานวิจยั ก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ สามารถตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติทม่ี ี Impact factor
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุ ษยชาติ และก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียน
การสอน ทีม่ นี วัตกรรมและทันสมัย

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.2.1 มี ผ ลงานวิ จ ัย ที่ ส ามารถ  รูป แบบและ/หรือ รายงานการนํ า ผลงานวิจ ัย นํ า ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการ
นํ า ไ ป ใ ช้ แ ก้ ปั ญ ห า / กํ า ห น ด แก้ปญั หา/กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ (Result)
นโยบายสาธารณะของประเทศ

Result
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.2.1
ตามนโยบายและแผนด้านการวิจยั ของคณะ ทีเ่ น้นให้เกิดงานวิจยั เชิงบูรณาการทีส่ ามารถนําไปชีน้ ําสังคม/แก้ปญั หา
และกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ ซึง่ ในช่วง มกราคม-ธันวาคม 2551 มีรายงานผลงานวิจยั ทีส่ ามารถนําไปใช้ใน
ั
การแก้ไขปญหาของประเทศได้
หลายเรื่องและเท่าทีม่ ขี อ้ มูลเอกสารยืนยัน มีจาํ นวน 7 เรื่อง ดังนี้ (เอกสารหมายเลข PH
3.2.1.1)
ชื่องานวิ จยั
ผูร้ บั ผิดชอบ
การนําไปใช้ประโยชน์
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไก
สกอ.
เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มภี าวะโภชนาการสมวัย
เพื่อเด็กไทยเติบโตสมวัย (เป็ นการ
มี รศ.ชุตมิ า ศิรกิ ุลชยา
ดําเนินงานวิจยั เรื่อง เด็กไทยดูดี มี
นนท์ เป็ นคณะทํางาน
พลานามัย)
2. โครงการวิจยั เชิงสํารวจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. สํารวจสถานการณ์และวิเคราะห์นโยบาย
สถานการณ์และวิเคราะห์นโยบาย
มหิดล โดยมี ผศ.สุคนธา กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการการบริหาร
กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการการ คงศีล, รศ.ภารดี เต็มเจริญ จัดการอาหารในโรงเรียน ระดับท้องถิน่ และ
บริหารจัดการอาหารในโรงเรียน
, รศ.ภูษติ า อินทรประสงค์ ระดับประเทศ
ระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ
และคณะฯ
3. โครงการปรับภาวะโภชนาการ
อ.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า ปรับภาวะโภชนาการบุคลากรให้บุคลากร
บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็ นคณะทํางาน
สปสช.
(ขยายโครงการทําให้บคุ ลากร
สปสช.)
4. โครงการศึกษาเพื่อประเมินผล
รศ.ชมภูศกั ดิ ์ พูลเกษ
เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน และการเฝ้า
กระทบสุขภาพอนามัย (Health
ระวังด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของชุมชน
Impact Assessment) ซึง่ เป็ น
โครงการทีจ่ ดั ทําข้อมูลด้านสุขภาพ
ชุมชน เพื่อใช้เป็ นหลักประกัน
สุขภาพเบือ้ งต้นของประชาชน
ส่วนรวม
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5. การพัฒนารูปแบบทีเ่ หมาะสมของ
ระบบความปลอดภัยของโรงพยาบาล
เพื่อสร้างความเชื่อมันต่
่ อระบบ
สุขภาพของประเทศไทย นําไปสูก่ าร
เป็ นศูนย์กลาง (HUB) ด้านสุขภาพ
ของภูมภิ าคเอเชีย

รศ.วิทยา อยู่สขุ

6. โครงการศึกษาและกําหนด
แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการศึกษาและ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ

รศ.วันทนี พันธุป์ ระสิทธิ ์

7. โครงการจัดทําคูม่ อื ดูแลสถาน
ประกอบการ : การจัดการสารเคมี
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาการ
กํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม

รศ.วันทนี พันธุป์ ระสิทธิ ์

เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน รูปแบบการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล
ระบบการติดตามตรวจสอบสถานพยาบาลขนาด
ต่างๆ ในประเทศไทย และเป็ นแนวปฏิบตั ิ
เพื่อให้บุคลากรทุกวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านใน
โรงพยาบาล สถานพยาบาลมีสขุ ภาพทีด่ ี ไม่มี
ความเสีย่ งจากสภาพการทํางาน มีความ
ปลอดภัยในการทํางาน
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินผลกระทบ
สุขภาพ กําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทาง
สุขภาพ สําหรับกลุ่มโครงการโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ และโรงผลิตไฟฟ้า (ก๊าซธรรมชาติ)
และโครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและการใช้สารเคมี
อันตรายอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตสําหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสารเคมี
อันตรายทีเ่ หมาะสม มาตรการป้องกันและแก้ไข
ทีด่ ใี ห้แก่โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.2.1

เอกสารหมายเลข PH 3.2.1.1

เอกสารอยู่ในแต่ละภาควิชาทีร่ บั ผิดชอบโครงการวิจยั ฯ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.2.2 มี ผลงานวิ จยั /นวัต กรรม
ที่ สามารถนํ าไปใช้ ประโยชน์ ใน
ชุมชน สังคม และเชิ งพาณิ ชย์

1. จํานวนและรูป แบบการนํ าผลงานวิจยั /งานสร้างสรรค์นวัต กรรมไปใช้ใ น
ชุมชน/สังคม (Result)
2. จํานวนและรายการผลงานวิจยั /งานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีการนํ าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Result)
ั ญา
3. จํา นวนและรายการผลงานวิจยั ที่มีก ารจดทะเบีย นทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
(Result)

Result

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง

1. ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี ีพมิ พ์เผยแพร่ ได้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (สิทธิบตั รและ
อนุสทิ ธิบตั รทัง้ ในและต่างประเทศ) หรือนําไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
(สกอ. 4.4)
2. ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท่ตี ีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนํ าไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (สมศ. 2.1)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.2.2
เช่นเดียวกับ 3.2.1 เมื่อได้รวบรวมและวิเคราะห์ผลงานวิจยั /นวัตกรรมทีส่ ามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สังคม
และเชิงพาณิชย์ พบว่า
1. ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา = 0.6 เรื่อง/คน/ปี (95 เรื่อง/158 คน) เป็ นไปตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
- งานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ = 49 เรื่อง (0.31 เรื่อง/คน/ปี )
- งานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ = 46 เรื่อง (0.29 เรื่อง/คน/ปี )

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.2.2

เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.1

เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.2
เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.3

แบบชีแ้ จงรายละเอียดข้อมูลผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทน่ี ําไปใช้ประโยชน์ฯ
(กพร.)
สรุปผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
เอกสารการตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.2.3 มี ผลงานวิ จยั ที่ ตีพิ มพ์ใ น
วารสารที่ มี ผ้ ู ป ระเมิ น (PeerReviewed
Journals
/
Refereed Journals) หรืออยู่ใน
ฐ า น ข้ อ มู ล ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ

1. จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิม พ์จําแนกตามประเภทของวารสาร เช่น Peerreviewed Journals/Refereed Journals ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติเช่น
ฐานข้อ มูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อ มูล Ei Compendex
ฐานข้อ มูล INSPEC ฐานข้อ มูล Science Direct ฐานข้อ มูล PUBMED
ฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRI Cultural Online Access) ฐานข้อมูล ERIC
(Education Database) หรือฐานข้อมูล PUBSCIENCE ระดับชาติ หรือ
ฐานข้อมูลทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง (Result)
2. จํานวนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารทีม่ ผี ปู้ ระเมินต่อจํานวนบุคลากรด้าน
การวิจยั (Result)
3. จํ า นวนผลงานวิ จ ั ย ขององค์ ก รต่ อ จํ า นวนผลงานวิ จ ั ย ทั ง้ หมดของ
มหาวิทยาลัย (Result)
4. ผลการเทียบเคียงจํานวนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ต่อบุคลากรด้านการวิจยั กับ
องค์กรอื่นๆ ทัง้ ในระดับประเทศ/ต่างประเทศ (Result)

Result

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.2.3
คณะฯ มีผลงานตีพมิ พ์ในวารสาร Peer Reviewed Journals/Refereed Journals จํานวน 95 เรื่อง คิดเป็ น 0.6
เรื่อง/คน/ปี (95 เรื่อง/158 คน) เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ในปี 2551 โดยอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ จํานวน 49 เรื่อง
และระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge, ฐานข้อมูล Scopus และฐานข้อมูลสากลอื่นๆ จํานวน 46 เรื่อง
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2552 คาดว่าจะมี ผลงานตีพมิ พ์รวม 96 เรื่อง (จะไม่กล่าวรายละเอียด) ซึง่ มีแนวโน้มสูงขึน้ ตัง้ แต่ปี
2549 เป็ นต้นมา [ตารางที่ 3.2.3 (1) และกราฟที่ 3.2.3 (1)] จํานวนผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์จําแนกตามประเภทของวารสาร
ปี 2551(2008) จําแนกเป็ น
ฐานข้อมูล ISI = 27 เรื่อง
ฐานข้อมูล Scopus = 14 เรื่อง
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ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ = 5 เรื่อง
ฐานข้อมูลระดับชาติ = 49 เรื่อง
นําเสนอ (Proceeding/บทคัดย่อ) ระดับนานาชาติ = 22 เรื่อง
ระดับชาติ = 30 เรื่อง
ตารางที่ 3.2.3 (1) จํานวนผลงานวิ จยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ ปี 2549-2552
2549
2550
2551
2552
จํานวนผลงานวิ จยั ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
(2006)
(2007)
(2008)
(2009)
วารสารระดับนานาชาติ
วารสารระดับชาติ
สัดส่วนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ/จํานวนอาจารย์ประจํา (คน)

39
37

43
40

46
49

59*
37*

0.242

0.265

0.291

0.383

สัดส่วนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ/จํานวนอาจารย์ประจํา (คน)

0.230

0.247

0.310

0.240

สัดส่วนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสาร/จํานวนอาจารย์ประจํา (คน)

0.472
161

0.512
162

0.601
158

0.623
154

จํานวนอาจารย์ประจํา (คน)

*forecasting
ตารางที่ 3.2.3 (2) ผลการเทียบเคียงจํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ต่อบุคลากรด้านการวิจยั กับองค์กรอื่นๆ
ในระดับประเทศ ปี 2551
International Journal and National
Faculty / University
Journal year 2008
No.
1) Faculty of Public Health
Burapha University
2) Faculty of Nursing
Mahidol University
3) Faculty of Dentistry
Mahidol University
4) Faculty of Public Health
Mahidol University

No. / staff
9 / 32
= 0.281
26 / 167
= 0.156
34 / 211
= 0.161
95 / 158
= 0.601

9
26
34
95

หมายเหตุ ข้อมูลผลงานวิจยั ตีพมิ พ์นานาชาติ เมื่อเทียบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นํามา
เปรียบเทียบกันได้ยากเนื่องจากจํานวนอาจารย์และนักวิจยั ของต่างประเทศมี full-time staff น้อยมาก แต่มี part-time staff
จํานวนมาก
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รวมจํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติและระดับชาติ (เรื่อง)

กราฟที่ 3.2.3 (1) จํานวนผลงานวิ จยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ ปี 2549-2552
100
80

76

83

2549

2550

95

96

2551
ปี พ.ศ.

2552

60
40
20
0

ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.2.3

เอกสารหมายเลข PH 3.2.3.1
เอกสารหมายเลข PH 3.2.3.2

สรุปผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลสากล หรือฐานข้อมูลระดับชาติ
เอกสารผลงานวิจยั ทีป่ รากฏบน ฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge,
ฐานข้อมูล Scopus

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.2.4 มีผลงานวิ จยั ที่ ได้ รบั การ 1. จํานวนบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง และได้รบั การอ้างอิง
ชาการ (Citation) (Result)
อ้างอิ งในวงวิ ชาการ (Citation) ในวงวิ
2. จํานวนบทความวิจ ยั ที่ไ ด้ร บั การอ้า งอิง (Citation) ใน Peer-reviewed

Result

Journals/Refereed Journals หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่ อ บุ ค ลากรด้า นการวิจ ัย เทีย บเคีย งกับ องค์ ก รอื่น ๆ ทัง้ ในระดับ ประเทศ/
ต่างประเทศ (Result)

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง

 ร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา (สกอ. 4.5, สมศ. 2.6)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.2.4
คณะฯ มีจํานวนบทความวิจยั ที่ตีพมิ พ์ และที่ได้รบั การอ้างอิงในวงวิชาการ (Total of Citation 5 ปี ย้อนหลัง)
ปี 2552 จํานวน 107 เรื่อง ถูกอ้างอิง 355 ครัง้ จากอาจารย์ประจําทัง้ หมด 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.69 (107/154) (สืบค้น
ข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)
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ตารางที่ 3.2.4 (1) จํานวนผลงานวิ จยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ที่ถกู Citation (Total of Citation 5 ปี ย้อนหลัง)
ปี 2549-2552 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
2549
2550
2551
2552*
จํานวนผลงานตีพิมพ์ที่ถกู Citation
(2006)
(2007)
(2008)
(2009)
จํานวนผลงาน (เรื่อง)
100
112
117
107
สัดส่วนผลงานตีพมิ พ์ต่อจํานวนบุคลากร
100/161
112/162
117/158
107/154
(เรื่อง / คน)
= 0.621
= 0.691
= 0.740
= 0.695
จํานวนครัง้ ทีถ่ ูกอ้างอิง
231
286
224
355
* ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.2.4

เอกสารหมายเลข PH 3.2.4.1
เอกสารหมายเลข PH 3.2.4.2

สรุปจํานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลสากล ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation)
เอกสารผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง ทีป่ รากฏบน ฐานข้อมูล Scopus

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

3.2.5 มี ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ เ ป็ น
ต้นแบบ(Prototype)/ต้ นความคิ ด
( Originality) / น ว ัต ก ร ร ม
(Innovation)

1. ระบุจํานวนชื่อเรื่องผลงานวิจยั ทีเ่ ป็ นต้นแบบ/ต้นความคิด/นวัตกรรมใหม่ๆ
ในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา (2547-2551) (Result)
2. ผลการเทียบเคียงผลงานวิจยั ที่เป็ นต้นแบบ/ต้นความคิด/นวัตกรรมใหม่ๆ
ในรอบ 5 ปี ท่ีผ่ า นมา (2547-2551) กับ องค์ก รอื่น ๆ ทัง้ ในระดับ ประเทศ/
ต่างประเทศ (Result)
3. นํ าผลการเทียบเคียงในข้อ 2 ไปประกอบการพิจ ารณากํา หนดแนวทาง
การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น กระตุ้ น เพื่อ ให้อ งค์ก รมีผ ลงานวิจ ัย ที่เ ป็ น ต้ น แบบ/
ต้นความคิด/นวัตกรรมเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง (Result)

Result

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง

 จํานวนผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ ทางปญั ญา หรืออนุ สทิ ธิบตั ร ในรอบ 5 ปี ทีผ่ ่านมา

(สมศ. 2.7)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.2.5
จํานวนชื่อเรือ่ งผลงานวิจยั ที่เป็ นต้นแบบ/ต้นความคิ ด/นวัตกรรมใหม่ๆ ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (2547-2551)
1. ผลงานสารละลายธาตุอาหารเพื่อเพิม่ ปริมาณไอโอดีน และกรรมวิธกี ารปลูกผักใบ (อนุ สทิ ธิบตั ร) เจ้าของผลงาน
รองศาสตราจารย์นยั นา บุญทวียุวฒ
ั น์ วันที่ 25 เมษายน 2547 (1335) (สถานฝึกอบรมและวิจยั อนามัยชนบท)
2. ผลงานเด็กไทยดูดี (ลิขสิทธิ)์ เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ชุตมิ า ศิรกิ ุลชยานนท์ เลขทีจ่ ดทะเบียน 112333
ระดับประเทศ ลงวันที่ 7 กันยายน 2547 (ภาควิชาโภชนวิทยา)
3. ผลงาน Conbert (ลิข สิท ธิ)์ เจ้า ของผลงาน อาจารย์เยาวลัก ษณ์ เงิน วิว ัฒ น์ กุ ล เลขที่จ ดทะเบีย น 108092
ระดับประเทศ ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 (ภาควิชาระบาดวิทยา)
4. ผลงาน OH.Survey (ลิขสิทธิ)์ อาจารย์เยาวลักษณ์ เงินวิวฒ
ั น์กุล เลขทีจ่ ดทะเบียน 108093 ระดับประเทศ ลง
วันที่ 7 กันยายน 2548 (ภาควิชาระบาดวิทยา)
5. ผลงาน ดร.สมาร์ทพิฆาตโรคอ้วน (ลิขสิทธิ)์ ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ชุติมา ศิรกิ ุลชยานนท์ เลขที่ ลข.
159112 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 (ภาควิชาโภชนวิทยา) – ได้มกี ารจัดส่ง CD ผลงานวิจยั ไปยังโรงเรียนต่างๆ
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อยูร่ ะหว่างการจดลิ ขสิ ทธิ์
1. ผลงาน CD บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับนักเรียน เรื่อง สนุกกับโภชนาการ เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์
ชุตมิ า ศิรกิ ุลชยานนท์ (ภาควิชาโภชนวิทยา)
อยูร่ ะหว่างการจดสิ ทธิ บตั ร
1. ผลงานวิจยั เรื่อง การพัฒนาเครื่องควบคุมไอระเหยของนํ้ามันและนํากลับมาใช้ เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์
วิทยา อยู่สขุ รองศาสตราจารย์พรพิมล กองทิพย์ และอาจารย์สทุ ธินนั ท์ ฉันท์ธนกุล (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
2. ผลงานวิจยั เรื่อง บทบาทของสารสกัดจากองุ่นในการต้านการอักเสบและภาวะดือ้ ต่ออินสุลนิ ในเซลล์ไขมันมนุษย์
/ ผลของสารแซนโธนจากมังคุดต่อการยับยัง้ การอักเสบและภาวะดือ้ ต่ออินสุลนิ ในเซลล์แมคโคลฟาจส์และเซลล์ไขมันมนุษย์
เจ้าของผลงาน อ.เอกราช บํารุงพืชน์ (ภาควิชาโภชนวิทยา)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 3.2.5

เอกสารหมายเลข PH 3.2.5.1

สําเนาเอกสารการจดอนุสทิ ธิบตั ร/ลิขสิทธิ ์ และในส่วนของผลงานทีอ่ ยู่ระหว่าง
ดําเนินการและยังไม่ได้ดาํ เนินการอยู่ทภ่ี าควิชา

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 3.2
ผลลัพธ์ (Results)

1.ไม่มกี ารรายงานผลหรือผลลัพธ์ไม่ตรงกับแผนงาน และเป้าหมาย หรือตํ่ากว่าเป้าหมาย (No/Inaccurate/Below Target)
2.มีการรายงานผลลัพธ์หรือเครื่องชีว้ ดั ทีต่ รงกับแผนงานและเป้าหมาย (On Target)
3.ผลลัพธ์ของการดําเนินงานดีกว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (Above Target)
4.การติดตามผลต่อเนื่องแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ท่ี ดีขน้ึ (Upward Trend)
5.มีการนําผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับประเทศ
6.มีการนําผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับภูมภิ าคเอเชีย
7.มีการนําผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับโลก

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 3 : มาตรฐานคุณภาพด้ านการวิจัย
สรุปผลการดําเนิ นการ (ควรระบุให้ครอบคลุมการดําเนิ นการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ในปี ที่ผา่ นมา)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั และคณะกรรมการวิจยั
ทําหน้าทีก่ าํ หนดนโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมสนับสนุ นการ
วิจยั แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาการวิจยั ของอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษาให้มคี ุณภาพ
คณะฯ มีการให้ทุนสนับสนุ นการทําวิจยั ทุนสนับสนุ นการตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารนานาชาติ ทุน การ
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจยั ทุน Co-Funding ทุนสนับสนุนการ
พัฒนาตําราและหนังสื อทางวิชาการ
คณะฯ มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ เพื่อประกันคุณภาพงานวิจยั ว่าได้ดําเนินการตาม
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีใ่ ห้ความเคารพและคุม้ ครองสิทธิของผูย้ นิ ยอมตนให้ทาํ การวิจยั และปกป้องผลประโยชน์และผลกระทบทีม่ ี
ต่อส่วนรวมให้ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์สากลทีย่ อมรับกันทัวโลก
่
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คณะฯ มีวารสารสาธารณสุขศาสตร์ และได้จดั ทําวารสารนานาชาติฉบับพิเศษ และกําลังจัดทําวารสารนานาชาติ
e-journal นอกจากนี้มคี ลินิกให้คาํ ปรึกษาด้านชีวสถิติ
คณะฯ มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั จัดอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการเขียนตําราและหนังสือวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเขียนผลงานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
คณะฯ พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจยั ที่เป็ นป จั จุบนั อ้างอิงได้ใน Website ของคณะฯ และมีการจัดทํา
Research Club Webboard เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานวิจยั ในสาขาทีต่ นเองมีความเชีย่ วชาญ ผ่านกระดาน
ข่าว เพื่อนําไปสูก่ ารรวมกลุ่มทํางานวิจยั ร่วมกัน สร้างงานวิจยั แบบบูรณาการ
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. คณะฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจยั แบบครบวงจร
2. คณะฯ มีแหล่งทุนสนับสนุ นให้อาจารย์ใหม่ทําวิจยั อีกทัง้ จัดให้มนี ักวิจยั พี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ใหม่ของคณะ
3. คณะฯ มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านการวิจยั อาจารย์สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้านการวิจยั ได้
4. คณะฯ มี เ ครื อ ข่ า ยการทํ า งานวิ จ ั ย ในหลายระดั บ ทั ง้ เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน หน่ ว ยงานราชการ และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทัง้ เครือข่ายความร่วมมือการวิจยั ในระดับนานาชาติ
5. คณะฯ มีงานวิจยั ด้านการสาธารณสุข ทีส่ ามารถนําไปสู่การแก้ไขปญั หาของชุมชนและการสาธารณสุขของ
ประเทศได้
6. คณะฯ มีภาพลักษณ์ เป็ นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุขที่มีช่อื เสียง มีโอกาสแข่งขันการขอเงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนวิจยั ภายนอกได้
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข
1. คณะฯ ควรเปิ ดหลักสูตรระดับปริญญาเอกขึน้ อีกตามแผนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 30 โอกาสที่
จะเพิม่ งานวิจยั ของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารต่างประเทศจะมีมากขึน้
2. คณะฯ ควรจัดให้ม/ี ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ช่วยบรรณาธิกรผลงานวิจยั ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อ
ส่งเสริมให้มกี ารตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากขึน้
3. คณะฯ ควรมีการปรับกระบวนทัศน์ในการทํางานของอาจารย์ให้มุ่งเน้นงานวิจยั เพิม่ มากขึน้ และวิธกี าร
ทํางานโดยการวางแผนกําหนดเป้าหมาย ดําเนินการ ประเมินผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงให้ครบ
วงจร (PDCA)
สรุปผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้ (เทียบเคียงกับหน่ วยงานในลักษณะใกล้เคียงกัน-ถ้ามี) ไม่มี
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มาตรฐานคุณภาพที่ 4
หลักการ

มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเป็ นภารกิจหลักประการหนึ่ง มุ่งเน้นการเพิม่ พูน
ความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ประชาชน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลอดจนการส่งเสริม
บทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

องค์ประกอบ 4.1
หลักการ

มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริการวิชาการ

ระบบและกลไก

Process

การให้บริการวิช าการที่ห ลากหลายเป็ น ระบบที่เชื่อ มโยงทัง้ องค์ก ร โดยมีข อบเขตการดํา เนิน งานอย่ าง
ครอบคลุม ครบวงจร ทัง้ การกําหนดเป้าหมายและแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทัง้ นี้ ระบบและกลไกแต่ละระดับอาจมีรปู แบบแตกต่างกันได้

มาตรฐานคุณภาพ
แนวทางการเขียนอธิ บายในรายงาน
่ งตัง้ /มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดต่างๆ)/งาน/บุคคล
4.1.1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร 1. โครงสร้าง/คําสังแต่
ดํ า เ นิ น ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่ เพื่อวางนโยบาย แนวทาง กํา กับ ดูแล ติดตาม ประเมิน ผลการดํา เนิ นการ
บริการวิชาการขององค์กร (P)
หลากหลายสู่เป้ าหมายขององค์กร
2. นโยบาย แผนกลยุท ธ์ และแผนดํา เนิน งาน/แผนปฏิบตั ิงานด้า นบริการ
วิชาการตามเป้าหมาย ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ด้านอื่นๆ ขององค์กร และ
สอดคล้ อ งกับ แผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริก ารวิช าการของมหาวิท ยาลัย /อื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง (P)
Process
3. หลักเกณฑ์/ระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สงั คม (P-D)
4. การติด ตาม ประเมิน ผล และการปรับ ปรุ ง พัฒ นาระบบและกลไกการ
ดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ (C-A)
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.1.1
คณะฯ มีสาํ นักงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสาธารณสุข (OPHETS) เป็ นหน่วยงานกลางของคณะฯ เป็ น
หน่วยงานกลาง ในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการทีห่ ลากหลายของคณะฯ เช่น การจัดการฝึกอบรม การบริการตรวจ
สุขภาพและสิง่ แวดล้อม การประชุมวิชาการ การเป็ นทีป่ รึกษาและวิทยากรการฝึกอบรม ฯลฯ เพือ่ เชื่อมโยงศักยภาพของ
คณาจารย์ และภารกิจของภาควิชาและหน่วยงานในการให้การบริการวิชาการ โดยคณบดีได้มกี ารแต่งตัง้ คณะผูบ้ ริหารของ
สํานักงานบริการฯ ในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ คณะฯ มีนโยบายให้ทุกภาควิชา หน่วยวิเทศสัมพันธ์ หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสํานักงานปฏิบตั กิ ารกลาง ให้การบริการวิชาการได้โดยตรงกับหน่วยงานทีม่ าขอรับการบริการวิชาการโดยการ
เสนอขอความเห็นชอบจากคณบดีได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้คณะฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ เพื่อเป็ นหน่วยในการบริหารจัดการโครงการที่
รับโอนจากศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ รวมทัง้ โครงการทีเ่ สนอจากภาควิชาหน่วยงาน เพือ่ ดําเนินการเรื่องข้อตกลงสัญญา
และการรับจ่ายเงินให้เป็ นไปตามระเบียบของคณะ คณะได้รบั อนุมตั จิ ากอธิการบดีให้ใช้หนังสืออนุญาตของกรมบัญชีกลางแทน
ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการทีย่ ุบเลิกหน่วยงาน
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ดังโครงสร้างการบริหารงานวิชาการของคณะ
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ซึง่ แต่ละภาควิชา/หน่วยงานมีการบริหารงานวิชาการ ดังนี้
 ภาควิชา : หัวหน้าภาควิชาดูแลกํากับ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ กํากับดูแลด้านการจัด
ฝึกอบรม การเป็ นวิทยากร ทีป่ รึกษา และคณะกรรมการต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทัง้ โครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.2)
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มีรองคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ กํากับดูแลในการจัดฝึกอบรม ดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.3)
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับดูแลในการจัดฝึกอบรม
เกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั บุคคลภายนอก (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.4)
 สํานักงานปฏิบตั กิ ารกลาง : มีผจู้ ดั การเป็ นผูด้ แู ลกํากับ ประสานงานกับภาควิชาและสํานักงานบริการฯ ในการรับ
วิเคราะห์ตวั อย่างต่างๆ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.5)
 สํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสิง่ แวดล้อม มีคณะกรรมการบริหารฯ และผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ทําหน้าทีค่ วบคุม กํากับดูแลการบริการวิชาการประจํา (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.6)
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบให้บริการวิชาการเป็ นงานหลัก
ซึง่ ได้กาํ หนดแผนทีย่ ุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั ปี งบประมาณ 2551-2554 (เอกสาร PH 4.1.1.7) สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิม่ ศักยภาพและการพัฒนาบริการวิชาการและการวิจยั
กลยุทธ์ท่ี 1.1 การเพิม่ ศักยภาพและการขยายบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนทีแ่ ละการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์ท่ี 1.2 การขยายงานวิจยั และฝึกอบรมเชิงลึกและบูรณาการ
กลยุทธ์ท่ี 1.3 การพัฒนาและขยายบริการด้านการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานเพื่อสนับสนุนการตลาดและการขาย
กลยุทธ์ท่ี 2.1 การจัดระบบการตลาดเชิงรุก (การสร้างสัมพันธภาพ แรงจูงใจ ทีมการตลาดและประชาสัมพันธ์)
กลยุทธ์ท่ี 2.2 การขยายการตลาดในกลุ่มเอกชนและจัดการส่งเสริมการขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี 2.3 การปรับปรุงองค์กร กฎระเบียบให้เอือ้ ต่อการดําเนินงานด้านการตลาดและการขาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์ท่ี 3.1 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์ท่ี 3.2 การจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูประบบบัญชีและพัสดุ
กลยุทธ์ท่ี 3.3 การพัฒนาข้อมูลเครือข่ายตรวจสุขภาพ
นอกจากการกําหนดยุทธศาสตร์แล้ว คณะกรรมการบริหารฯ ยังได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานด้าน
บริการวิชาการ ดังนี้
นโยบาย

1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อจัดการบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
ขยายบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของสังคม ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
สนับสนุนให้มกี ารประสานงานระหว่างองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในการให้บริการ
ให้มหี น่วยงานวิชาการเฉพาะกิจเคลื่อนที่ เพื่อคลีค่ ลายปญั หาสาธารณสุข
มีสว่ นร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อวางแผนควบคุมป้องกันปญั หา
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นโยบายคุณภาพ
“มุ่งการบริการวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อ ด้วยระบบคุณภาพและเป็ นธรรม ตรวจสอบได้ รวดเร็ว
ครบวงจร สอดคล้องกับเหตุการณ์ และความต้องการของผูใ้ ช้บริการ พร้อมปรับปรุงแก้ไขระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ
1. ความพึงพอใจในการบริการ ในภาพรวมเฉลีย่ ต่อปี ไม่น้อยกว่า 4.0 ใน 5.0
2. ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพเฉลีย่ ต่อปีไม่มากกว่า 14 วันทําการ
3. จํานวนข้อร้องเรียนรวม เฉลีย่ ไม่มากกว่า 12 ครัง้ /ปี โดย ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม และ/หรือข้อร้องเรียนด้าน
ความน่าเชื่อถือหรือคุณภาพของผลการตรวจ ไม่มากกว่า 3 ครัง้ /ปี
จากเอกสารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม ได้จดั ทําความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นบริการวิชาการระหว่าง 3 หน่วยงาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
3. สร้างความเป็ นเลิศ 3.1 ส่งเสริมการ 3. พัฒนาการ
3.1 ส่งเสริมให้มี 1. การเพิม่
1.1 การเพิม่
ในการบริการสุขภาพ ให้บริการด้วยจิต บริหารจัดการ
การนําความรูแ้ ละ ศักยภาพและการ ศักยภาพและการ
และบริการวิชาการ วิญญาณความ
งานวิจยั หลักสูตร ประสบการณ์จาก พัฒนาบริการ
ขยายบริการตรวจ
เป็ นมนุษย์
ระบบสารสนเทศ การบริการ
วิชาการและการ สุขภาพเคลื่อนทีแ่ ละ
การวิเคราะห์
เพื่อการจัดการ
วิชาการ/การวิจยั วิจยั
สูก่ ารเรียนการ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม
และบริการ
วิชาการสูก่ าร
สอน
แข่งขันเชิง
พาณิชย์
3.2 ส่งเสริมการ
3.2 สร้างบัณฑิต
1.2 การขยาย
ให้บริการวิชาการ
คณะสาธารณสุข
งานวิจยั และ
ด้านสุขภาพ เพื่อ
ศาสตร์ให้มี
ฝึกอบรมเชิงลึกและ
เป็ นศูนย์กลาง
คุณภาพและ
บูรณาการ
ระดับนานาชาติ
เอกลักษณ์
3.3 ดํารงความ
3.3 พัฒนาระบบ
1.3 การพัฒนาและ
เป็ นผูน้ ําของ
เทคโนโลยี
ขยายบริการด้าน
ประเทศในการ
สารสนเทศเพื่อ
การแพทย์ทางเลือก
ให้บริการทาง
การบริหารและ
แบบครบวงจร
การแพทย์ระดับ
การบริการ
เหนือกว่าตติยภูมิ
วิชาการ
3.4 เป็ นผูช้ น้ี ําการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ของประเทศ
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มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
2. การพัฒนา
2.1 การจัดระบบ
ระบบบริหาร
การตลาดเชิงรุก
จัดการสํานักงาน (การสร้าง
เพื่อสนับสนุน
สัมพันธภาพ
การตลาดและการ แรงจูงใจ ทีม
ขาย
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์)
2.2 การขยาย
การตลาดในกลุ่ม
เอกชนและจัดการ
ส่งเสริมการขายทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
2.3 การปรับปรุง
องค์กร กฎระเบียบให้เอือ้ ต่อ
การดําเนิน งานด้าน
การ ตลาดและการ
ขาย
3. การพัฒนา
ฐานข้อมูล
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
ภาคีเครือข่าย

3.1 การพัฒนา
ฐานข้อมูล
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ภาคี
เครือข่าย
3.2 การจัดทําระบบ
บัญชีและพัสดุดา้ น
โปรแกรมสําเร็จรูป
3.3 การพัฒนา
ข้อมูลเครือข่าย
ตรวจสุขภาพ

โครงสร้างการบริหารด้านบริการวิชาการ โดยจัดตัง้ หน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข PH
4.1.1.8) และคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีป่ ระจําหน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.9)
โดยหน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี้
1. กํากับดูแลติดตามประเมินโครงการบริการวิชาการของคณะ
2. กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
3. จัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณของโครงการบริการวิชาการเสนอคณะกรรมการประจําคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ
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4. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานให้กบั โครงการบริการวิชาการ
5. หน้าทีอ่ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริการวิชาการ
คณะฯ ได้กาํ หนดให้งานบริการวิชาการเป็ นพันธกิจหลักของคณะฯ และมีการกําหนดยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีและเป้าหมายผลผลิตและตัวชีว้ ดั (เอกสารหมายเลข PH. 4.1.1.1)
คณะได้มกี ารจัดทําหลักเกณฑ์/ ระเบียบการบริหารจัดการใหม่ และยกเลิกประกาศเดิม โดยมีประกาศของคณะและ
สํานักงานบริการฯ ดังนี้
-ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.10) โดยให้
ยกเลิก ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง การกําหนดอัตราการจัดสรรเงินทีไ่ ด้รบั จากการจัดประชุม
อบรม สัมมนาและการบริการวิชาการ เข้าเป็ นค่าบํารุงคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2543
-ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมในการพัฒนาการวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
(เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.11)
-ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินในการปฏิบตั งิ าน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 (เอกสาร
หมายเลข PH 4.1.1.12)
-ประกาศสํานัก งานบริการฯ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์อ ัต ราค่ าตอบแทน และการเบิกจ่ ายเงิน โครงการศึก ษา ประชุ ม
ฝึกอบรมและสัมมนา ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.13)
-ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้โครงการภายใต้ขอ้ ตกลงการบริหารจัดการของสํานักงานบริการ
ฯ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 (เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.14)
สํานักงานบริการฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็ นการกํากับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
- ประชุมสํานักงานบริการฯ เดือนละ 1 ครัง้
- ประชุมระบบคุณภาพ เดือนละ 1 ครัง้
- ประชุมติดตามผลการปฏิบตั งิ าน 6 เดือน/ครัง้
- ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ปี ละ 1 ครัง้

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.1.1
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.1

วิสยั ทัศน์ พันธกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.4
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.5
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.6

คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารงานของภาควิชา
เอกสารมอบหมายงานของรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารมอบหมายงานของผูจ้ ดั การสํานักงานปฏิบตั กิ ารกลาง
คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 97/2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชีว้ ดั ของสํานักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
หน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีป่ ระจําหน่วยบริการวิชาการและ
ธุรกิจสัมพันธ์ ตามคําสังที
่ ่ 50/2552 ลงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.7
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.8
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เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.9
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.10
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.11
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.12
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.13

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงิน
รายได้จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและ
การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมในการพัฒนาการวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินในการปฏิบตั งิ าน
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์อตั ราค่าตอบแทน และการเบิก
จ่ายเงิน โครงการศึกษา ประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2551
ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้โครงการ
ภายใต้ขอ้ ตกลงการบริหารจัดการของสํานักงานบริการฯ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2551

มาตรฐานคุณภาพ
4.1.2 มีระบบการวิเคราะห์ต้นทุนต่ อ
ห น่ ว ย ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร / ส ร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการกําหนดราคาและใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน
1. โครงสร้างการบริหารงานและการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการจัดวาง
ระบบการวิเคราะห์ตน้ ทุน (P)
2. วิธีการและการดําเนินงานในการวิเคราะห์ต้นทุน ซึ่งรวมถึงการจําแนก
ประเภทกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่คดิ ค่าบริการและไม่คดิ ค่าบริการ
และการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ (P-D)
3. กระบวนการติดตาม ประเมินผลและการนําผลมาปรับปรุง พัฒนา (C-A)
ตัวบ่งชีท้ เ่ี กีย่ วข้อง
 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม (โดยไม่เรียกเก็บเงินจากผูร้ บั บริการ) ต่อ
อาจารย์ประจํา (สมศ. 3.4)
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.2
ในการจัดทําข้อเสนอโครงการในการให้การบริการวิชาการแต่ละครัง้ จะมีการวิเคราะห์ต้นทุนโดยผูเ้ สนอโครงการจะ
ประเมินค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ความคุม้ ทุน เสนอคณบดี โดยหน่ วยบริการวิชาการและธุรกิ
รกิจสัมพันธ์ จะเป็ นผู้วเิ คราะห์และ
ตรวจสอบอีกครัง้ หนึ่ง นอกจากนี้ในส่วนของสํานักงานบริการฯ มีการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนการจัด
ฝึกอบรม ต้นทุนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารโลหิตวิทยา
1. การวิเคราะห์ต้นทุนการฝึ กอบรม โดยใช้ฐานข้อมูล ระเบียบ หลักเกณฑ์
กเกณฑ์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมมา
คํานวณค่าบริการต่อหัวต่อปริมาณขัน้ ตํ่าของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
2. การวิเคราะห์ตน้ ทุนค่าบริการการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารต่อ parameter โดยใช้ฐานข้อมูลจากการเสนอราคาวัสดุ
ของหน่วยงานจัดซือ้ จัดจ้างภายนอก
3. การวิเคราะห์ตน้ ทุนการบริการสุขภาพ ใช้ขอ้ มูลค่าบริการด้านสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังประกอบการ
กําหนดราคาค่าบริการ
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สรุปยอดรายรับ-จ่าย จากบริการได้ ดังนี้ ปี 2552
รายได้

รวม 4 ไตรมาส
11,164,925.00

รายได้ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ดา้ นสิง่ แวดล้อม
รายได้ค่าบริการนวดแผนไทยประยุกต์

10,883,910.00
991,930.00

รายได้ค่าบริการเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ
รายได้ค่าบริการวิชาการอื่น

18,105,058.20
27,197,017.00

รายได้ค่าบริการตรวจสุขภาพ
รายได้ฝึกอบรมของสํานักงานฯ

7,720,000.00
76,062,840.20

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าบริการจัดสรรให้ศนู ย์ประยุกต์ฯ/ศูนย์พฒ
ั นาปญั ญาคม
ค่าบริการจัดสรรให้คณะสาธารณสุขศาสตร์
รวมค่าใช้จ่าย

รวม 4 ไตรมาส
66,556,656.34
1,894,199.55
5,514,941.04
73,965,796.93

รายได้สูสงู กว่าค่าใช้จ่าย

2,097,043.27

และยังมีงานบริ
งานบริการวิชาการทีร่ บั ผ่านหน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ จํานวน 35,554,000 บาท ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
จํานวนเงิ น
1
รับจัดทํางานวิจยั (ภาครัฐ และเอกชน) จํานวน 22 โครงการ
21,231,000
2
รับเป็ นทีป่ รึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
7,603,000
3.
งานบริการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากต่างประเทศ จํานวน 11 หน่วยงาน
6,720,000
รวมรายรับ
35,554,000
รายจ่าย (ร้อยละ85)
รายได้สงู กว่ารายจ่าย
และในส่วนทีค่ ณะฯ ให้บริการทีไ่ ม่คดิ ค่าบริการ เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเครื่อง LCD ฯลฯ

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.1.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.1
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.4
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.5

ข้อมูลวิเคราะห์ตน้ ทุนการฝึกอบรม
ข้อมูลวิเคราะห์ตน้ ทุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารโลหิตวิทยา
ข้อมูลรายได้ – รายจ่าย ของสํานักงานบริการฯ
สรุปข้อมูลโครงการรับทําวิจยั และทีป่ รึกษาผ่านหน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์
สรุปข้อมูลงานให้บริการศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
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มาตรฐานคุณภาพ
4.1.3 มีระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล
ทีส่ นับสนุ นการบริการวิชาการทีเ่ ชื่อถือ
ได้ และทันสมัย
Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน
1. แผนการประมวลและรวบรวมข้อมูล และนํามาจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกีย่ วกับการบริการวิชาการขององค์กร (P-D)
2. การติด ตาม ประเมิน ผล และการปรับ ปรุ ง พัฒ นาระบบและกลไกการ
ดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล (C-A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.1.3
คณะฯ มี Website ในการประชาสัมพันธ์หน่ วยงานบริการวิชาการของคณะ WWW.ph. Mahidol.ac.th/ophets
เชื่อมโยงเครือข่าย Website ของคณะฯ /ภาควิชา / หน่วยงานภายในคณะและมหาวิทยาลัย มีฐานข้อมูลและจัดทําเอกสารใน
การดําเนินการให้บริการ ดังนี้
งานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
1. บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลระบบ ISO 9001 : 2000 F I S ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. จัดทําเอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ประกอบด้วย
- คู่มอื คุณภาพ
- ระเบียบปฏิบตั ขิ องทุกกิจกรรมในงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
- เอกสารทีใ่ ช้ในการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 4) เอกสารรายงานผลการตรวจสุขภาพ
3. ฐานข้อมูลหน่วยงานทีร่ บั บริการ
4. ฐานข้อมูลรายชื่อผูร้ บั บริการ
5. ฐานข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
6. มีเอกสารเผยแพร่ความรูด้ า้ นสุขภาพทัวไป
่ และผลการตรวจสุขภาพงาน
งานฝึ กอบรม
1. มีฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม
2. มีฐานข้อมูลวิทยากร
3. มีฐานข้อมูลในการคํานวณการวิเคราะห์ตน้ ทุนการฝึกอบรม
งานสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ฐานข้อมูลหน่วยงานทีร่ บั บริการ
2. ฐานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
งานบริการสร้างเสริมสุขภาพในคลิ นิก
1. ฐานข้อมูลผู้รบั บริการนวดแผนไทยประยุกต์
กต์ และเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ ปจั จุบนั ได้มกี ารพัฒนาระบบข้อมูล
ผูร้ บั บริการให้สามารถจัดทําใบเสร็จรับเงินได้โดยไม่ตอ้ งใช้วธิ เี ขียน
2. มีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การนวดแผนไทยประยุกต์ และเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ
สําหรับการประมวลผลงานบริการแต่ละประเภท จะใช้ระบบ Manual รวบรวมข้อมูลรายเดือน นําเสนอต่อทีป่ ระชุม
สํานักงานบริการฯ (เดือนละ 1 ครัง้ วันพุธสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน)
นอกจากนี้ภาควิชาได้มีมกี ารรวบรวมข้อมูลผ่าน Website ในงานบริการวิชาการ นอกเหนือจากระบบ FIS ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ภาควิชาอนามัยครอบครัวได้มกี ารจัดทํา Website Webbord “รูร้ อบครอบครัวไทย” และจุลสารข่าว “ครอบครัว
และการพัฒนา” เพื่อใช้เป็ นช้องทางในการสนับสนุนวิชาการ
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมได้มกี ารประมวลผลงานบริการวิชาการบางส่วนของภาควิชา และ
เผยแพร่ผ่านทางระบบ Internet โดยมีการปรับปรุงเป็ นระยะ ๆ Website : http://pheh.ph.mahidol.c.th/
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3. ภาควิชาจุลชีววิทยาได้มกี ารดําเนินงาน ดังนี้
- งานบริการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา ได้จดั ทําแบบฟอร์มรับ-ส่งตัวอย่าง และรายงานการจัดเก็บ
เอกสารเป็ นแฟ้มข้อมูล และเก็บ File ข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเป็ นระบบ
- จัดทําสรุปรายงานการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา เป็ นรายเดือน จําแนกตามกลุ่ม
งานตรวจ เช่น อาหาร นํ้า เป็ นต้น
- จัดทําสรุปรายการตรวจวิเคราะห์ รายชื่อผู้รบั บริการ รายการวัสดุ อุปกรณ์จัจดั ซื้อเพื่อใช้ในงานบริการทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับงานบริการทางห้องปฏิบตั กิ าร
4. ภาควิชาระบาดวิทยาได้มกี ารประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website ของคณะฯ และมีบุคลากรปรับปรุง Website
ของภาควิชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทนั สมัยกับสถานการณ์
บสถานการณ์
5. ภาควิชาโภชนวิทยาได้มีก ารดํา เนินการประมวลและรวบรวมข้อมูล และนํ ามาจัดทํา ฐานข้อมูล สารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริการวิชาการขององค์กร และมีการติดตามประเมิน และปรับปรุงพัฒนาระบบ และกลไกการดําเนินงานด้าน
ระบบสารสนเทศ ผ่านทาง Website ของภาควิชา http//phnu.ph.mahidol.ac.th
6. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขได้มกี ารดําเนินงานประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานด้านสารสนเทศ /
ฐานข้อมูลภาควิชาฯ
7. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ดําเนินการใช้คอมพิวเตอร์ในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
พัฒนาระบบ และกลไกการดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของภาควิชาฯ
คณะฯ ได้มกี ารพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อเพื่อให้เป็ นข้อมูลปจั จุบนั
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.1 ฐานข้อมูลการใช้บริการของสํานักงานบริการฯ :- ข้อมูลการลงทะเบียนฝึกอบรม ข้อมูล
หน่วยงานตรวจสุขภาพประจําปี ข้อมูลผูต้ รวจสุขภาพประจําปี ผูร้ บั บริการนวดแผนไทย
ประยุกต์ ผูร้ บบริ
่ สถานประกอบการ
บั บริการเก้าอีเ้ พือ่ สุขภาพ การตรวจสิง่ แวดล้อมทัวไป
การตรวจปล่องโรงงาน
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.2 ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม / วิทยากร
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.3 หน้า Website งานบริการวิชาการของแต่ละภาควิชา

มาตรฐานคุณภาพ

4.1.4 มี ก ารบูรณาการระหว่ า ง
การบริ การทางวิ ชาการกับการ
เรียนการสอน การวิ จยั และการ
ทํา นุ บ ํา รุง ศิ ล ปวัฒ นธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม

Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. การวางแผนและดําเนินการเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงบริการวิชาการกับ
ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการทํานุ บํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อม หรืองานด้านอื่นๆ ตามภารกิจขององค์กร (P-D)
2. การประเมินผลสัมฤทธิข์ องการบริการวิชาการที่ม ีต่อการเรียนการสอน
การวิจยั การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม หรืองานด้านอื่นๆ ตามภารกิจของ
องค์กร (C)
3. การนํ าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการ
ระหว่างการบริการวิชาการกับภารกิจด้านอื่นๆ ขององค์กร (A)

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 มีการนําความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจยั

(สมศ. 3.3)
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.1.4
คณะฯ มีนโยบายการพัฒนาความเชื่อมโยงบริการวิชาการกับการเรียน การสอน การวิจยั และงานด้านอื่นๆ โดยให้
ความร่วมมือกับอาจารย์ในคณะฯ และเครือข่ายหน่วยงานภายนอก โดยงานพั
ฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ได้มกี ารจัด
โดย
วางแผนงานโครงการในการบูร ณาการความร่ ว มมือ ระหว่ า งการเรีย นการสอนในหลัก สูต รด้า นสิ่ง แวดล้อ ม และด้า น
ห้องปฏิบตั กิ ารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้มสี ่วนร่วมในการดําเนินการด้านการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อม คือ โครงการการจัดทําระบบจัด การขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา ของคณะสาธารณสุข ศาสตร์ ซึ่ง มี
คณะกรรมการจากสถาบัน การจัด การบรรจุภัณ ฑ์เพื่อ สิ่งแวดล้อ ม และ สํา นัก สิ่ง แวดล้อ ม กรุง เทพมหานคร และมี
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบขยะและวงจรขยะประเภทต่าง ๆ
โดยให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะ กําจัดขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะ ได้อย่างเป็ นระบบ
2. เพื่อจัดระบบจัดการขยะรีไซเคิลตัง้ แต่แหล่งกําเนิดจนถึงการการนําไปกําจัด
3. เพื่อปลูกฝงั ค่านิยม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ตระหนักและมีจติ สํานึกในการ
ช่วยกันคัดแยกขยะรีไซเคิล
4. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินโครงการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูส้ นใจทัวไป
่
มีกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินงานคือ บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากรวิทยาเขตราชวิถี
บุ ค ลากรวิท ยาเขต พญาไท มหาวิท ยาลัย มหิด ล และประชาชนในชุ ม ชนต่ า ง ๆ รอบพื้น ที่วิท ยาเขตดัง กล่ า วของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พืน้ ทีใ่ นการดําเนินการ คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะต่าง ๆ วิทยาเขตราชวิถี และคณะ/สถาบันใน
วิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ โครงการได้มกี ารวางแผนงานโครงการอย่างเป็ นระบบคือการวางแผนงาน การ
ปฏิบตั กิ ารดําเนินการ และการสรุปผล เป็ นกระบวนการทีช่ ดั เจน ตามปฏิทนิ การวางแผนของโครงการ
กิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการดําเนินการต่าง ๆ เช่น
- ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร ใ น รู ป แ บ บ โ ป ส เ ต อ ร์ ป้ า ย ร ณ ร ง ค์ ต่ า ง ๆ แ ผ่ น พั บ
หนังสือเวียน เว็บไซต์ และเสียงตามสาย ออกสื่อรายการวิทยุและโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ โดยมีเนื้อหา
รณรงค์เกีย่ วกับการคัดแยกขยะ การทิง้ ขยะให้ถูกถัง และการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ
- ดําเนินจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และให้ความรู้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การคัด
แยกขยะ จักเก็บขยะ กําจัดขยะ และสามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้อย่างถูกวิธี
- จัดให้มวี ทิ ยากร ผูเ้ ชีย่ วชาญและทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมโครงการและเป็ นแกนนําในการถ่ายทอดประสบการณ์ และ
จัดให้มกี ารฝึกอบรมบุคคลทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการเพื่อนําไปเผยแพร่ใน องค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากรมาเข้าร่วมกิจกรรม และเผยแพร่ความรูเ้ รื่องการคัดแยกอย่างถูกวิธี โดยกิจกรรม
การมีสว่ นร่วม ด้วยการประกวดแข่งขันด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาคมสนใจ มีสว่ นร่วม และเกิดความตระหนักถึงความสําคัญใน
การคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะ กําจัดขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ
- สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาคมกลุ่มเป้าหมายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาเขต
ต่าง ๆ
- ดําเนินการจัดตลาดนัดรับซือ้ ขยะรีไซเคิลเพื่อเพิม่ รายได้ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
- ดําเนินกิจกรรม “ของรักมือสอง” โดยมีการรับบริจาดของมือสองและการจัดตลาดนัดขายสิน้ ค้ามือสองสภาพดี
ซึง่ การจัดตลาดนัดมือสองจะเชิญผูค้ า้ ขายสิน้ ค้ามือสองเข้ามาร่วมค้าขายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระยะ

- จัดทําข้อมูลการจัดเก็บขยะรายเดือน รายปี แยกแต่ละประเภท และศึกษาองค์ประกอบของขยะทุกประเภทเป็ น
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ปฏิ ทินการดําเนิ นโครงการ
ระยะเวลาดําเนิ นการ (วัน/เดือน/ปี )
มีนาคม-เมษายน 2552
เมษายน-พฤษภาคม 2552
พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
มิถุนายน-กรกฎาคม 2552
กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552
ธันวาคม 2552 -กุมภาพันธ์ 2553

การดําเนิ นงาน
การจัดทําฐานข้อมูลในการดําเนินโครงการ เพส 1-2
การสํารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกีย่ วกับ
โครงการ
ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้
จัดทํารายละเอียดกิจกรรโครงการ เฟส 3-4
ดําเนินการจัดทําโครงการ เฟส 3
ดําเนินการจัดทําโครงการ เฟส 4
ประเมินผลโครงการ และ สรุปผล

การประเมิ นผล
1. แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการมีสว่ นร่วมโครงการรีไซเคิลเพื่อเรา
2. แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับในการคัดแยกขยะและวิธกี ารเพิม่ มูลค่าขยะ
3. สถิตปิ ริมาณการคัดแยกขยะเสนอคณะประจําเดือน ประจําปี และองค์ประกอบของขยะ
ผลในการดําเนินโครงการ พบมีการแยกขยะรีไซเคิลเพิม่ ขึน้ และมีสถิตกิ ารแยกขยะรีไซเคิลได้ปีละ 100,000 กิโลกรัม ทัง้ นี้
คณะกรรมการได้มกี ารประชุมและวางแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับระบบการจัดการต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ ไปอย่างต่อเนื่อง
และในส่วนของภาควิชาทีไ่ ด้มกี ารดําเนินงานเสริมความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
ของแต่ละภาควิชานอกเหนือจากทีค่ ณะได้ดาํ เนินการ จําแนกตามภาควิชา สรุปได้ ดังนี้
1. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้นําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาเชื่อมโยง
การเรียนการสอน วิจยั บริการวิชาการและทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การฝึ กภาคสนาม การฝึ กปฏิบตั ิงานภาคฤดูร้อน
การฝึ กปฏิบตั งิ าน Practice I การฝึ กปฏิบตั กิ ารดับเพลิงสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี และการฝึ กปฏิบตั งิ าน Practice II ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
2. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขได้นํางานบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนี้
- การให้บริการด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการกําหนดกลยุทธ์บูรณาการเข้าไปในเนื้อหาวิชา สศบส.
606 การวางแผนพัฒนาสาธารณสุข
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบ PMQA บูรณาการเข้าในเนื้อหาการพัฒนาองค์กร
สุขภาพวิชา สศบส. 614 การพัฒนาองค์การสาธารณสุข
- การประเมินผลโครงการต่ าง ๆ บูรณาการเข้าไปในเนื้อหาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข สศบส. 602
หลักการบริหารงานสาธารณสุข
- การบริการวิชาการด้านการพัฒนางานประจําให้เป็ นงานวิจยั บูรณาการเนื้อหาวิชาวิจยั สศบส 612 วิธกี าร
วิจยั ทางด้านการบริหารสาธารณสุข
3. ภาควิชาโภชนวิทยา ได้มกี ารดําเนินงานจัดทําคู่มอื โครงการประกันสังคมรวมพลังลดนํ้าหนักป้องกันโรคในสถาน
ประกอบการ และคณาจารย์ในภาควิชาเป็ นคณะกรรมการโครงการอาหารไทยและหัวใจดี
4. ภาควิชาจุลชีววิทยาได้มกี ารบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยนําประสบการณ์และข้อมูลที่
ได้จากการให้บริการทางห้องปฏิบตั กิ ารมาใช้ประกอบการสอนรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ คือ สศคร 408 เทคนิคการเฝ้า
ระวังในงานอนามัยชุมชน และวิชา สศจว 407 จุลชีววิทยาทางอาหาร และใช้ในการฝึ กอบรมปฏิบตั ิการให้กบั ผู้เข้ารับการ
อบรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในปี งบประมาณ 2550-2551 ได้นําผลงานวิจยั มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานบริการ
วิชาการทางห้องปฏิบตั กิ ารให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เช่น การพัฒนาวิธตี รวจหาโปลิโอไวรัสในนํ้า และได้มกี ารบริการ
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ตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างจากหน่ วยงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปจั จุบนั ในปี งบประมาณ 2552 ได้มกี ารให้บริการตรวจหาไวรัส
โปลิโอในนํ้า จํานวน 30 ตัวอย่าง ส่วนการฝึกอบรมเกีย่ วกับอาหารปลอดภัยทีไ่ ด้จดั ไปแล้วในปี พ.ศ. 2550 และปี 2551 ได้รบั
ความสนใจมาก จากการประเมินผลด้วย (วาจา) และมีผเู้ ข้ารับการอบรมเสนอว่า สามารถนําประสบการณ์และเนื้อหาทีไ่ ด้จาก
การฝึ กอบรมไปใช้ในงานที่รบั ผิดชอบอยู่ได้ และทางหน่ วยงานของผู้เข้าอบรมเห็นประโยชน์ของอบรมครัง้ นี้ จึงขอให้จดั
ฝึกอบรมให้กบั บุคลากรในหน่วยงานอีกครัง้ ในปี งบประมาณ 2553
5. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมได้มกี ารบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษามีความรูท้ างด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมจากการเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์จริงในโครงการโรงเรียน
รักษ์น้ํา และโครงการสานฝนั เพื่อน้องจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะฯ จะมีการนํานักศึกษาทุกหลักสูตรชัน้ ปี สดุ ท้าย ออกฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนามในพืน้ ที่
ชุมชนต่างจังหวัดซึง่ เป็ นการประยุกต์ใช้องค์ความรูจ้ ากห้องเรียนสูก่ ารปฏิบตั แิ ละมีการทํางานร่วมกับชุมชน
เอกสารอ้างอิ งประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.4
เอกสารหมายเลข 4.1.4.1 โครงการการจัดทําระบบจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารหมายเลข 4.1.4.2 แบบสํารวจความพึงพอใจ
เอกสารหมายเลข 4.1.4.3 รูปภาพกิจกรรม

มาตรฐานคุณภาพ

4.1.5 ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการหรื อ
สร้ า งผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ วยจริ ย ธรรม
ม นุ ษ ย ธ ร ร ม แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสาธารณะ

Process

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

1. กรรมการ กลุ่ ม บุ ค คล หรื อ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบที่ กํ า กั บ ดู แ ลด้ า นจริ ย ธรรม
มนุษยธรรม และความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการให้บริการวิชาการ (P)
2. ขัน้ ตอน และวิธีดํา เนิ น งานที่สอดคล้องกับ ข้อ กําหนดของวิช าชีพ จารีต
ประเพณี และจริยธรรมของวิชาชีพ (D)
3. การติดตาม ประเมิน ผล และปรับ ปรุ ง พัฒ นาการให้บ ริก ารวิช าการที่มี
จริยธรรม มนุษยธรรมและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (C-A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.1.5
คณะฯ ได้มอบหมายให้หวั หน้าภาควิชา ผูบ้ ริหารสํานักงานบริการฯ และหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าทีด่ แู ลพฤติกรรม
ด้า นจริยธรรมของผู้ป ฏิบตั ิง านทุ กหน่ วย ติด ตามดูแ ลโด ยการสัง เกต และประมวลจากแบบประเมิน ความพึง พอใจของ
ผูร้ บั บริการซึง่ รวบรวมสรุปและโดยในส่วนของสํานักงานบริการวิชาการฯ จะมีการนําผลสรุปนําเสนอทีป่ ระชุมสํานักงานบริการ
ฯ เดือนละ 1 ครัง้ หากพบประเด็นปญั หาจะดําเนินการชี้แจงค้นหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขและโดยที่สํานักงานบริการฯ
ดําเนินการระบบคุณภาพในการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ซึ่งจัดว่าเป็ นภารกิจหลักหนึ่งของสํานักงาน จะต้องมีการ
ติดตาม กํากับงานตามระบบอย่างต่อเนื่อง จากผลการดําเนินงานไม่เคยปรากฏข้อร้องเรียนจากผูร้ บั บริการเลย
ในส่วนของภาควิชาทีไ่ ด้ดาํ เนินการดูแลเรื่องจริยธรรมงานบริการวิชาการและวิจยั นอกเหนือจากคณะกรรมการวิจยั
คณะกรรมการจริยธรรมในระดับคณะ ฯ สรุปได้ ดังนี้
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1. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขได้เข้าร่วมเผยแพร่ในการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุข และยกร่างกฎหมาย
ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข โดยเน้นการทําความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพแก่บุคลากร
ผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
2. ภาควิชาโภชนวิทยาดําเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิท่สี อดคล้องกับข้อกําหนดของวิชาชีพจารีตประเพณีและ
จริยธรรมของวิชาชีพ โดยภาควิชาได้มกี ารประสานงานและร่วมทํางานกับ OPHETS ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 2001
3. ภาควิชาจุลชีววิทยาได้มกี รแต่งตัง้ คณะกรรมการงานบริการวิชาการ เพื่อรับผิดชอบในการกําหนดมาตรการและ
กํากับดูแลการดําเนินงานทางห้องปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ดังนี้
(1) ทําการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธกี ารทีได้มาตรฐาน ตามขึน้ ตอนที่กําหนดในคู่มอื โดยผู้วเิ คราะห์ท่มี คี วามรู้
ความสามารถ และทักษะในงานให้บริการ
(2) มีระบบการแจ้งผลการวิเคราะห์โดยตรงกับผูร้ บั บริการ และไม่เปิ ดเผยผลการวิเคราะห์ให้กบั ผูอ้ ่นื
(3) ห้องปฏิบตั กิ ารมีเครื่องมือ อุปกรณ์ สําหรับปฏิบตั กิ ารกับเชือ้ ทีต่ รวจวิเคราะห์ตามข้อกําหนดเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร
(4) เจ้าหน้าทีใ่ นห้องปฏิบตั กิ ารสวมถุงมือ เสือ้ กาวน์ และอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ อย่างเหมาะสม
(5) มีระบบทําลายตัวอย่างหรือสิง่ ของเครื่องใช้ทม่ี กี ารปนเปื้ อนจุลชีพ ตลอดจนขยะติดเชือ้ อย่างถูกต้องก่อนทิง้
(6) มีก ารติดตามและกําชับให้มีการใช้อุป กรณ์ ก้อ งกัน ตนเองจากการติด เชื้อ การทิ้งขยะ และเครื่องแก้ว ที่
ปนเปื้ อนเชือ้ ตามเกณฑ์มาตรฐานทางห้องปฏิบตั กิ าร
ซึง่ งานบริการวิชาการทางห้องปฏิบตั กิ ารทางภาควิชาฯ ให้บริการอย่างมีจริยธรรม มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
และมีความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมอย่ างต่ อ เนื่อ ง ไม่ เคยได้ร ับการร้องเรียนเกี่ยวกับผลการวิเ คราะห์ การบาดเจ็บ จากการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการร้องเรียนจากหน่วยงานข้างเคียงเกีย่ วกับผลกระทบต่อการให้บริการทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร
4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ และกําหนดหน้าที่รบั ผิดชอบที่ชดั เจน
โดยหัวหน้าศูนย์ และหัวหน้าโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ รายงานผลการดําเนินงานต่อภาควิชาเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็ นการควบคุมการทํางานอย่างมีจริยธรรมและสอดรับกับวิชาชีพ
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.1.5
เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.1 ผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ

การประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 4.1
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่ อเนื่อง (Continuous
Improvement)
6 มีก ารพัฒ นางานจนเกิ ด รู ป แบบการทํ า งานแนวใหม่ ห รือ นวัต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
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องค์ประกอบ 4.2

ผูร้ บั บริ การ

Process

หลักการ ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจสูงสุดต่อการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ขององค์กร

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.2.1 มีระบบการศึ กษาความ
ต้ อ งการ ความคาดหวัง และ
ความคิ ด เห็ น จากผู้ร ับ บริ ก าร
ผู้เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ เ ป็ นที่ ต้ อ งการ
ของผูร้ บั บริการ

Process

1. การศึกษา วางแผน สํารวจความต้องการของผู้รบั บริการกลุ่มเป้าหมาย
และการดําเนินงานการจัดบริการ/ผลิตภัณฑ์ทส่ี อดคล้องกับความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ (P-D)
2. กําหนดช่องทาง/แนวทาง และการดําเนินงานการรับฟงั ความคิดเห็นจาก
ผูร้ บั บริการ/ผูเ้ กีย่ วข้อง (P-D)
3. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการบริการวิชาการต่างๆ/การรับฟงั ความ
คิดเห็นจากผูร้ บั บริการ/ผูเ้ กีย่ วข้อง (C)
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ รูปแบบ กระบวนการ และปจั จัย
ต่างๆ เพื่อพัฒนาให้การดําเนินงานการบริการวิชาการบรรลุตามเป้าหมายของ
องค์กรและผูร้ บั บริการ (A)

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ (สกอ. 5.4)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.2.1
ในการจัดกิจกรรมการให้การบริการวิชาการภาควิชา/หน่วยงานจะมีการประมาณการกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ขอ้ มูลจา
การให้บริการในครัง้ ทีผ่ ่านๆมา สําหรับสํานักงานบริการฯ ได้กาํ หนดกระบวนการในการศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง
และความคิดเห็นของผูร้ บั บริการในการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดังนี้
- มีแผนติดต่อประสานงานหน่วยงานผูร้ บั บริการ โดยส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ สอบถามความต้องการและ
ให้ตอบรับวันเวลาทีต่ อ้ งการใช้บริการ
- จัดทําข้อตกลง กําหนดนัดหมายวัน เวลาการให้บริการตามทีผ่ รู้ บั บริการต้องการ
- สํารวจความพึงพอใจภายหลังการให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม
สํานักงานบริการฯ ได้กาํ หนดแนวทางและการรับฟงั ความคิดเห็นจากผูร้ บั บริการ โดยใช้แบบสอบ ถามความพึงพอใจ
ทีเ่ ป็ นคําถามปลายปิ ด และสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นคําถามปลายเปิ ด (เอกสาร PH 4.2.1-1) ในแต่ละกิจกรรม
ดังนี้
1. บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ : สุม่ ตัวอย่างหน่วยงานทีม่ ารับบริการสัปดาห์ละ 1 หน่วยงาน และเก็บข้อมูลจาก
ผูร้ บั บริการทุกคน
2. นวดแผนไทยประยุกต์และเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ : เก็บตัวอย่างจากผูร้ บั บริการใหม่ทงั ้ หมด และสุม่ ตัวอย่างจาก
ผูร้ บั บริการเก่า
3. งานฝึกอบรม : สํารวจความพึงพอใจ และความต้องการของผูเ้ ข้าอบรมทุกหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม
ประมวลผล สรุปนําเสนอผูบ้ ริหารและผูร้ บั ผิดชอบทุกหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการฝึกอบรมทีเ่ ป็ นความ
ต้องการต่อไป
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ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดําเนินการโดยสุม่ ตัวอย่างผูร้ บั บริการสัปดาห์ละ 1 หน่ วยงาน
รวมทัง้ สิน้ 48 หน่วยงาน จํานวนผูร้ บั บริการ 4123 คน ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ ปี 2552 เท่ากับ 4.36 (จากคะแนนเต็ม
5)
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการนวดแผนไทยประยุกต์จากผูร้ บั บริการ 200 คน ได้ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ เท่ากับ
4.42 (จากคะแนนเต็ม 5)
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ จากผูร้ บั บริการ 151 คน ได้ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ เท่ากับ 4.36
(จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนิ นงานตามข้อเสนอแนะของผูร้ บั บริการ
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
-ผูร้ บั บริการต้องการให้แพทย์ตรวจร่างกายทัวไป
่ ภายหลัง -ได้มกี ารหารือกันในทีมผูใ้ ห้บริการ พิจารณาความเหมาะสม
จากการตรวจเลือด (เมื่อทราบผลการตรวจเลือดแล้ว)
และมีมติว่ามีความเป็ นไปได้ และจัดให้แพทย์ตรวจภายหลัง
ทราบผลการตรวจเลือ ดตามที่ ห น่ ว ยงานร้ อ งขอแล้ ว 4
หน่วยงาน
-ต้องการให้มกี ารตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap smear
- ได้จดั ให้มบี ริการตรวจ Pap smear
-ให้ปรับปรุงสมุดสุขภาพประจําตัวผูร้ บั บริการ โดยให้มขี อ้ มูล - อยู่ระหว่างดําเนินการ
ผลการตรวจสุขภาพย้อนหลัง 1-2 ปี
คลิ นิกนวดแผนไทยประยุกต์และเก้าอี้เพื่อสุขภาพ
-ผูร้ บั บริการในห้องนวดแผนไทยประยุกต์/เก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ -ยกเลิกการใช้แก้วนํ้า Plastic และใช้แก้วนํ้ากระดาษ ตัง้ แต่
แนะนําให้ใช้แก้วนํ้าดื่มกระดาษโดยใช้แล้วทิง้
เดือนเมษายน 2552
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.2.1
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.1
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.2
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.3
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.4
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.5
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.6
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.7

เอกสารและจดหมายติดต่อหน่วยงานทีร่ บั บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการนวดแผนไทยประยุกต์
แบบประเมินความพึงพอใจการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
แบบประเมินความพึงพอใจเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ
แบบประเมินความพึงพอใจนวดแผนไทยประยุกต์
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.2.2 มีระบบสื่อสาร และสร้าง 1. การมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานสื่ อ สาร และสร้ า ง
ความสัมพันธ์ในการให้ บริ การ ความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั บริการ/ผูเ้ กีย่ วข้องในปจั จุบนั และอนาคต (P)
2. แผน/รูปแบบ/วิธกี าร/กิจกรรมในการดําเนินงานติดต่อ สื่อสาร แจ้งข่าวสาร
วิ ชาการ

Process

ติด ตาม รัก ษาความสัม พัน ธ์อ ัน ดี เช่ น แผ่ น พับ ประชาสัมพันธ์การอบรม
บัตรอวยพรตามเทศกาลต่างๆ เป็ นต้น (P-D)
3. การติดตาม ประเมินผลรูปแบบ/วิธกี าร/กิจกรรมในข้อ 1 และ 2 โดยดูว่า
การดําเนินการส่งผลให้มีแนวโน้ มที่จ ะคงจํานวนผู้รบั บริการเดิม ที่ใช้บริการ
อย่างต่ อเนื่อง และจํานวนผู้รบั บริการใหม่ท่เี พิ่มขึ้น/มีรายได้จากการบริการ
เพิม่ ขึน้ (C)
4. การปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานด้านการสื่อสารและ
สร้างความสัมพันธ์ (A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.2.2
ภาควิชา/หน่ วยงานได้ใช้ส่อื ประชาสัมพันธ์ในการส่
ในการส่งเอกสารแผ่นพับ จดหมาย การติดต่ อทางโทรศัพท์ Websit
e-mail ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ กับผูร้ บั บริการ โดยในส่วนของสํานักงานบริการฯ มีระบบสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั
ผูร้ บั บริการโดยมอบหมายให้หน่ วยลูกค้าสัมพันธ์รัรบั ผิดชอบ ทําหน้าที่ตดิ ต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กบั ผูร้ บั บริการ วิธกี ารใน
การติดต่อสือ่ สาร คือ จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร แผ่นพับ ของขวัญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร จูงใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์กบั เครือข่ายบริการวิชาการ และผูร้ บั บริการตามกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. การติดต่อสือ่ สารข้อมูลประชาสัมพันธ์บริการทัวไป
่
มีเอกสาร Booklet ประชาสัมพันธ์บริการของสํานักงานบริการฯ
- เผยแพร่ข้อมูลสํานักงานบริการฯ ทางระบบสารสนเทศโดยผู้สนใจสามารถเข้าดูได้จาก Website :
WWW.ph.mahidol.ac.th/ophets และ email : teunn @ mahidol.ac.th. โดยมีการ Update ข้อมูลเป็ น
ระยะๆ เท่าทีจ่ าํ เป็ น
2. การติดต่อกับผูใ้ ช้บริการของสํานักงาน
- จัดทําแบบฟอร์มในการส่ง – ตอบรับ กับผูใ้ ช้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนทีต่ ามระบบคุณภาพทีก่ าํ หนดไว้
สํารวจความต้องการและความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บริการ
จัดทําของขวัญเป็ นอภินนั ทนาการแก่ผใู้ ช้บริการในโอกาสปี ใหม่เป็ นประจําทุกปี
ผลลัพธ์

โดยกําหนดตัวชีว้ ดั ในการดําเนินงานไว้ ดังนี้
ส่งจดหมายเชิญชวนผูร้ บั บริการตรวจสุขภาพ 250 ฉบับ
จํานวนการเข้า Website ของสํานักงาน
การสํารวจความพึงพอใจจากผูร้ บั บริการตรวจสุขภาพ สัปดาห์ละ 1 หน่วยงาน
การสํารวจความพึงพอใจจากผูร้ บั บริการนวดแผนไทยประยุกต์ จากผูร้ บั บริการใหม่ทงั ้ หมด
- การสํารวจความพึงพอใจจากผูร้ บั บริการเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพจากผูร้ บั บริการใหม่ทงั ้ หมด

1. สํานักงานได้ปรับปรุง Booklet ประชาสัมพันธ์สํานักงานใหม่และจัดพิมพ์จํานวน 5000 ฉบับ ใช้เผยแพร่ให้แก่
เครือข่ายหน่วยงานและในโอกาสจัดบูธในการประชุมวิชาการต่างๆ รวมทัง้ ผูส้ นใจศึกษาดูงานของสํานักงานบริการโดยใช้ไป
แล้วประมาณ 1500 ฉบับ
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2. การส่งจดหมายเชิญชวนหน่วยงานให้รบั บริการตรวจสุขภาพได้สง่ จดหมายให้หน่วยงานภาครัฐจํานวน 270 แห่ง
ตอบรับใช้บริการ 161 แห่ง และส่งจดหมายให้หน่วยงานภาคเอกชนจํานวน 30 แห่ง ตอบรับใช้บริการ 13 แห่ง
3. จัดทําสมุด Diary ปี 2552 เป็ นของขวัญแก่ผบู้ ริการหน่ วยงานทีร่ บั บริการ ผูร้ บั บริการตรวจสุขภาพประจําปี และ
ตรวจสิง่ แวดล้อม เครือข่ายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการฝึกอบรมประชุมและสัมมนา จํานวนทัง้ สิน้ 1500 เล่ม
เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.2.2
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.2
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.3
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.4
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.5

เอกสารประชาสัมพันธ์สาํ นักงานบริการ
ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ทาง Website ในปี 2552
จดหมายและเอกสารแบบฟอร์มทีใ่ ช้ตดิ ต่อกับผูใ้ ช้บริการ
แบบฟอร์มสํารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการ
ภาพตูร้ บั ความคิดเห็น

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 4.2
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่ อเนื่อง (Continuous
Improvement)
6 มีก ารพัฒ นางานจนเกิ ด รู ป แบบการทํ า งานแนวใหม่ ห รือ นวัต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
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องค์ประกอบ 4.3
หลักการ

บริ การ/ผลิ ตภัณฑ์

Process & Result

บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รบั
การยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.3.1 มี บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร /
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ ที่ ไ ด้ ร บั
การยอมรับ/รับรองในวงวิ ชาการ
ห รื อ อ ง ค์ ก ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น
วิ ชาชี พ /มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์
ทัง้ ในระดับชาติ /นานาชาติ

1. วางแผน กําหนด และดํา เนิ น การพัฒ นาขัน้ ตอนการให้บริก ารวิช าการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการมีการพัฒนาจนถึงระดับทีม่ กี ารได้รบั คํารับรองจาก
มาตรฐานทัง้ ระดับชาติ/นานาชาติ (P-D)
2. การติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุง พัฒนาบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์
(C-A)
3. รายการและจํานวนบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับ/รับรองใน
วงวิช าการหรือ องค์ก รตามมาตรฐานวิช าชีพ /มาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ ทัง้ ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ (Result)

Process & Result

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ สี ว่ นร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม เป็ นทีป่ รึกษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา (สกอ. 5.2)
2. ร้อยละของอาจารย์ท่เี ป็ นทีป่ รึกษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา (สมศ. 3.2 )

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.3.1
คณะฯ สนับสนุ นให้บุคลากรของคณะฯ ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมชุมชนในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยการรับเชิญเป็ นทีป่ รึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ และวิชาชีพ เป็ นวิทยากรและอาจารย์
พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะฯ มีการจัดอัตรากําลังเจ้าหน้ าที่อย่างเป็ นระบบ มีการ-คัดเลือกผู้ท่มี คี วามรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและลักษณะงานทีก่ ําหนดไว้ มีการพัฒนาความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีแ่ ละจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนา
งานอย่างสมํ่าเสมอ
คณะฯ ได้ดําเนินการหน่ วยบริการสุขภาพเคลื่อนทีต่ ามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ต่อเนื่องมาตัง้ แต่
ปี งบประมาณ 2545 จนถึงปจั จุบนั ได้รบั การรับรองคุณภาพเป็ น ISO 9001:2008 ซึง่ ได้รบั การยอมรับตามมาตรฐานทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
คณะฯ ได้จดั หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เป็ นทีย่ อมรับของสังคมทัง้ หลักสูตรไทย
และนานาชาติ ประชาสัมพันธ์ผา่ นองค์กรเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง หลักสูตรการฝึกอบรมและการประชุมวิชการในปี 2552 ได้แก่.
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ, การประชุมสุขศึกษาแห่งชาติ การจัดอบรมนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ระดับต้น ระดับกลาง การจัดฝึกอบรมให้กรุงเทพมหานคร 25 รุน่ ๆ ละ 80 คน การจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากร
ต่างประเทศ หลายโครงการ

149

คณะฯ ยังได้รบั ความเชื่อถือจากหน่ วยงานในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รบั เชิญให้เป็ นวิทยากร กรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์ และทีป่ รึกษาอื่น ๆ เป็ นร้อยละ 84.08 (จํานวน 132 คน ของอาจารย์ประจํา
จากอาจารย์ทงั ้ หมด 157 คน (เอกสาหมายเลข PH 4.3.1.1)
ดังนัน้ ในรอบปี งบประมาณ 2552 สามารถสรุปผลการให้บริการวิชาการได้ ดังนี้
1. รับทําวิจยั ให้แก่หน่วยงานภายนอก จํานวน 22 โครงการ จําแนกเป็ น หน่วยงานภาครัฐ 20 แห่งและหน่วยงาน
ภาคเอกชน 2 แห่ง
2. ให้บริการตรวจสิง่ แวดล้อมแก่หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 89 แห่ง จําแนกเป็ น หน่ วยงานภาครัฐ 5
แห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 20 แห่ง และหน่วยงานภาคเอกชน 64 แห่ง
3. ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จํานวน 185 แห่ง จําแนกออกเป็ น หน่ วยงานภาครัฐ 170 แห่ง และหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 15 แห่ง
ผลผลิตต่อผลลัพธ์ของการบริการ โดยมีการประเมินในระดับทีด่ ถี งึ ดีมาก บางประเด็นอาจมีขอ้ เสนอแนะ ซึง่ คณะฯ
ได้นํามาปรับปรุงพัฒนางานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้อ 4.3.1
เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.1 เอกสารรับรองคุ
บรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

4.3.2 มี บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร / 1. วางแผน กําหนด และดําเนินการพัฒนาขัน้ ตอนการให้บริการวิชาการ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ซึง่ มีการนําองค์ความรูข้ ององค์กรมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและสร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชน/สังคม (P-D)
ชุมชน/สังคม

Process & Result

2. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง การให้บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม (C-A)
3. รายการและจํานวนบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อชุมชน/
สังคม (Result)

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา (สกอ. 5.3, สมศ. 3.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.3.2
คณะฯ ได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ สร้างความเชื่อถือ เป็ นทีย่ อมรับ จึงได้รบั การสนับสนุ น
งบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ โดยมีการบริการวิชาการด้านสาธารณสุขหลากหลายทีตอบสนองความต้องการด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่การตรวจสุขภาพ นวดแผนไทยประยุกต์ เก้าอี้เพื่อสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเผยแพร่ความรู้โดยการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุข
งานบริการ/โครงการต่าง ๆ การบริการจัดฝึกอบรม/สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบให้เปล่าและว่าจ้าง คณะฯ มีการ
ติดตามประเมินผลการให้การบริการวิชาการและมีการพัฒนาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผูร้ บั บริการ
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คณะฯ ได้ทาํ การศึกษาวิจยั ติดตามประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ สาธารณสุข สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยได้รบั ทุนสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอก 22 โครงการ และการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค
1.) การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนทีแ่ ก่หน่วยงาน จํานวน 185 แห่ง (จํานวน 27,017 ราย)
2.) การให้บริการนวดแผนไทยประยุกต์แก่ผรู้ บั บริการ
ลูกค้าเดิม ปี งบประมาณ 2551 จํานวน. 32,518 ราย ลูกค้าใหม่ จํานวน 1,777 ราย และในปี งบประมาณ 2552
จํานวน 43,950 ราย
3.) การให้บริการเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพแก่ผรู้ บั บริการ ลูกค้าเดิม ปี งบประมาณ 2551 จํานวน 14,312 ราย
ลูกค้าใหม่ จํานวน 173 ราย และในปี งบประมาณ 2552 จํานวน 18,122 ราย
4. จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมวิชาการ ปี งบประมาณ 2551 หลักสูตรไทย จํานวน 12 หลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 13 หลักสูตร และในปีงบประมาณ 2552 หลักสูตรไทย จํานวน 30 หลักสูตร หลักสูตร
นานาชาติ จํานวน 18 หลักสูตร

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 4.3.2
เอกสารหมายเลข PH. 4.3.2.1 สรุปจํานวนการให้บริการวิชาการ

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 4.3
กระบวนการ (Process)

1 มี แ ผนหรื อ แนวทางในการดํ า เนิ น งาน
(Plan)

ผลลัพธ์ (Results)

1. ไม่ ม ี ก ารรายงานผลหรื อ ผลลั พ ธ์ ไ ม่ ต รงกั บ
แผนงาน และเป้าหมาย หรือตํ่ากว่าเป้ าหมาย
(No/Inaccurate/ Below Target)
2. มีการรายงานผลลัพธ์ห รือเครื่องชี้วดั ที่ต รงกับ
แผนงานและเป้าหมาย (On Target)
3. ผลลัพธ์ของการดําเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ (Above Target)
4. การติ ด ตามผลต่ อ เนื่ องแสดงแนวโน้ ม ของ
ผลลัพธ์ท่ี ดีขน้ึ (Upward Trend)
5. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง
(Benchmark) ในระดับประเทศ

2 มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนอย่ า งเป็ น
รูปธรรม (Do)
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ น
ระบบ (Check)
4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของ
วงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง (Continuous
Improvement)
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
แนวใหม่หรือนวัตกรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best
Practice)

6. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง
(Benchmark) ในระดับภูมภิ าคเอเชีย
7. มี ก า ร นํ า ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น ไ ป เ ที ย บ เ คี ย ง
(Benchmark) ในระดับโลก
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สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 4 : มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริการวิชาการ
สรุปผลการดําเนิ นการ
คณะฯ ได้ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะฯ ในการบริการวิชาการ โดยมีกิกจิ กรรมบริการหลากหลายแก่
บุคคล ชุมชน และสังคม ตามทีได้
่ ได้กํกาํ หนดไว้ตามนโยบายและแผนปฏิบตั งาน
ิ งาน มีการทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อกําหนดกล
ยุทธ์ในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์และสนองความต้องการของผูร้ บั บริการเพิม่ ขึน้ งานบริการนวดแผน
ไทยประยุกต์ได้มีการขยายบริการ และมีผู้รบั บริการเพิ่ม ขึ้นมากเป็ นที่น่าพอใจ งานด้านการฝึ กอบรมผลงานเพิ่มขึ้นทัง้
หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ มีการจัดหลักสูตรการฝึ กอบรมและการประชุมวิชาการทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ มี
การเชื่อมโยงการบริการวิชาการ กับภารกิจการเรียนการสอน การวิจยั และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
คณะฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้การบริการวิชาการ อาจารย์ของ
ของคณะฯ มีศกั ยภาพและมีความเชีย่ วชาญ
หลายสาขา จึงทําให้สามารถจัดบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
อาจารย์ของคณะฯ ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทัง้ หลักสูตรไทย และนานาชาติ รวมทัง้ ความร่วมมือ
ประสานงานกับเครือข่ายภายนอกเพื่อการศึกษาดูงานแก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมระดับประเทศ
บประเทศ และนานาชาติ
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถหาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของคณะฯ ได้ จึงเปรียบเทียบได้
ยบได้เฉพาะ
ผลงานของคณะฯ ทีผ่ ่านมา
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มาตรฐานคุณภาพด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม

มาตรฐานคุณภาพที่ 5
หลักการ

มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการอนุ รกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม
ซึง่ เป็ นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการและการใช้
ความรู้ วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อการอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู ส่งเสริม พัฒนา และเพิม่
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น และสิง่ แวดล้อม ตามจุดเน้ นเฉพาะและบริบท
ของแต่ละองค์กร

องค์ประกอบ 5.1
หลักการ

ระบบและกลไก

Process

มีร ะบบและกลไกในการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ง แวดล้อ มที่ค รอบคลุ ม ทัง้ ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับองค์กร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอย่าง ครบวงจร ทัง้ การกําหนด
นโยบายและแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทัง้ นี้
ระบบและกลไกแต่ละระดับอาจมีรปู แบบแตกต่างกันได้

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

5.1.1 มี โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ผู้ร บั ผิ ด ชอบงานด้ า นการทํา นุ
บํารุงศิ ลปวัฒนธรรมสร้างเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม และอนุรกั ษ์
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีความเชื่ อมโยง
ประสานงานระหว่ างมหาวิ ทยาลัย
และองค์กร

1. โครงสร้างการบริหารงานด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมระหว่างองค์กรและมหาวิทยาลัย และ/หรือภายในองค์กร (P)
2. กระบวนการประสานงานกับหน่ วยงานย่อยในระดับองค์กร มหาวิทยาลัย
และชุมชน (D)
3. การกําหนด/มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินงาน (D)

Process
ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 มีระบบและกลไกในการทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 5.1.1
คณะสาธารณสุขศาสตร์มกี ารดําเนินงาน ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมรวมทัง้ การสร้างเสริมสุขภาพ
บุคลากร ตามพันธกิจหลักของคณะฯ ทัง้ ภายในและภายนอกคณะฯ อย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงการ/กิจกรรมทีห่ ลากหลาย
มีระบบกลไกรับผิดชอบประสานงานอย่างเป็ นรูปธรรม และมีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม นโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารในเชิงบูรณาการ การส่งเสริม พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจหลักด้านอื่น เพื่อการเป็ นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพของคณะฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝา่ ยบริหารและพัฒนาองค์กรเป็ นผูก้ าํ กับและดูแลงานทํานุบาํ รุงฯ ผ่าน
คณะกรรมการทํานุบาํ รุงฯ ซึง่ จะมีการประชุม เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี และในการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาม
แผนได้มกี ารมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมของแผนงาน ซึง่ ผูร้ บั ผิดชอบจะเสนอแต่งตัง้ คณะทํางานเพื่อ
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ดําเนินการในแต่ละกิจกรรมโดยคณะทํางานจะกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มสี ว่ นร่วมกันในทุกโครงการ/กิจกรรม
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมโครงการ หน่วยประชาสัมพันธ์จะ ประสานงานกับอาจารย์และเจ้าหน้าทีใ่ นภาควิชา/
หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ รวมทัง้ มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาสิง่ แวดล้อม โดยการใช้สอ่ื ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ เสียงตามสาย หนังสือเชิญ website e-mail เป็ นต้น
คณะฯ ได้มอบหมายให้มหี น่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะทํางานทํานุบาํ รุงฯ ดังนี้
- สํานักงานคณบดี โดยเลขานุการคณะ จะเป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดโครงการ/กิจกรรมเกีย่ วกับพิธกี ารทาง
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การพัฒนาสิง่ แวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพ เช่นการทําบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันสําคัญทางศาสนาต่างๆ การจัดนิทรรศการ/ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรม
เนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนา งานแสดงมุทติ าจิตแก่บุคลากรของคณะ การพัฒนาสิง่ แวดล้อม และการ
ออกกําลังกาย
- งานกิจการนักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ รับผิดชอบสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาทีเ่ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู รวมทัง้ ประสานกับหน่วยงานอื่นในการจัดให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
- ชมรมธรรมะสุขใจ ดําเนินการจัดกิจกรรมให้ความรูด้ า้ นธรรมะ มีการบรรยายธรรมะเพื่อพัฒนาองค์กร แก่
บุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผูส้ นใจ มีการจัดสวดมนต์ทุกเช้า จัดกิจกรรมตัก
บาตร ทุกวันจันทร์-วันศุกร์
- ภาควิชา จัดกิจรรมบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันสําคัญของหน่วยงาน เช่น วันครบรอบการก่อตัง้ ภาควิชา จัด
งานแสดงมุฑติ าจิตแก่บุคลากรของภาควิชา
- สํานักงานบริการเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม รับผิดชอบการจัดการฝึกอบรมแก่บุคลกรทัง้ ภายในและ
ภายนอก รวมทัง้ มีบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้กบั บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 5.1.1

เอกสารหมายเลข PH 5.1.1.1 คําสังคณะกรรรมการทํ
่
านุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข PH 5.1.1.2 แผนภูมแิ สดงโครงสร้างการบริหารงานด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อม
เอกสารหมายเลข PH 5.1.1..3 เอกสารแสดงการมอบหมาย/ กําหนดภาระหน้าที่ ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินงานตามแผน
เอกสารหมายเลข PH 5.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
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มาตรฐานคุณภาพ
5.1.2

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

มีนโยบาย และแผนงานด 1. การวิเคราะห์ตนเองว่าองค์กรควรมีบทบาท หรือมีความเกี่ยวข้องอย่างไร

Process

ต่ อ การดํ า เนิ น การด้ า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และการอนุ ร ั ก ษ์
สิง่ แวดล้อม ตามบริบทและความเหมาะสมขององค์กร (P)
2. นโยบาย แนวทาง แผนงานดําเนินงานด้านการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมขององค์กร (P)
3. การดําเนินงานตามแผน การประสานงาน และการติดตาม ประเมินผล
เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ (D-C-A)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 5.1.2
คณะฯ เป็ นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย ได้กาํ หนดให้ ”การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม” เป็ นพันธกิจหลักของคณะ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งานด้าน
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ใช้เป็ นส่วนสําคัญประการหนึ่งในบูรณาการกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนและปลูกจิตสํานึกให้
บุคลากร และบัณฑิตเป็ นผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรม และตระหนักในการมีวถิ ชี วี ติ สร้างสุขภาพ
คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการดําเนินการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิงแวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยรองคณบดีทร่ี บั ผิดชอบได้มกี ารจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี และมีการจัดงบประมาณสนับสนุน มีการขับเคลื่อนสือ่ สาร
“ค่านิยม ของมหาวิทยาลัยมหิดล” แก่บุคลากรและนักศึกษา เพือ่ ทีจ่ ะปลูกผัง/ เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลไปยังบุคลากร/ นักศึกษาทุกระดับอย่างทัวถึ
่ ง
ในปี 2552คณะฯ ได้มกี ารดําเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 50 โครงการ จําแนกเป็ น โครงการทีน่ กั ศึกษาจัดเอง 27 โครงการ และ
โครงการทีค่ ณะฯ จัดเองและเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น 23 โครงการและในส่วนของการพัฒนาสิง่ แวดล้อมคณะฯ ได้จดั โครงการ
จัดการระบบขยะรีไซเคิล กิจกรรม 5 ส. การพัฒนาตกแต่งสถานที่
คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ
โดยได้มกี ารประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และนําผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมในครัง้ ต่อไป (เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.1 – 5.1.2.3)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 5.1.2
เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.1. ตารางแสดงข้อมูลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมอนุรกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.2. สรุปการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.3. แผนปฏิบตั กิ ารด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมประจําปี 2552.
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มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

5.1.3มีการสนับสนุนงบประมาณและ

 จํานวนเงิน/มูลค่าค่าใช้จ่ายทัง้ งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทส่ี นับสนุ น

Process

การดําเนินโครงการ/กิจ กรรม อนุ ร ักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒ นธรรม และ
สิง่ แวดล้อม (D)

ตัวบ่ งชี้ทเี่ กีย่ วข้ อง
 ร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ่ า ยและมู ล ค่ า ที่ใ ช้ ใ นการอนุ ร ัก ษ์ พัฒ นาและสร้ า งเสริ ม เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมต่ อ

งบดําเนินการ (สมศ. 4.2)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 5.1.3
ในปี 2552 ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มกี ารดําเนินโครงการ/ กิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ั ยเอือ้
สิง่ แวดล้อม และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้มกี ารสนับสนุนด้านสถานที/่ อุปกรณ์/ บุคลากร งบประมาณ และปจจั
อื่น ๆ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม จํานวน 50 โครงการ เป็ นเงิน 2,754,562 คิดเป็ นร้อยละ 6.38 ของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่
ใช้ในการอนุรกั ษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมต่องบดําเนินการ (2,754,562 * 100/43,171,600) (ใช้
เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.1)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 5.1.3
เอกสารหมายเลข PH 5.1.3.1 ใช้เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.1

มาตรฐานคุณภาพ

ประเด็นทีต่ ้ องอธิบายในรายงาน

5.1.4 มีการติ ดตามประเมิ นผล
การดําเนิ นการอนุรกั ษ์ ส่ งเสริ ม
พั ฒ นาศิ ลปวั ฒ นธรรม และ
สิ่ งแวดล้อม

1. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ (รวมทัง้ จํานวนและประเภทของ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม) (C)
2. การนํ าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนงาน/แผนการดําเนินงาน
อนุรกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม (A)

Process
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 5.1.4
คณะฯ ได้ดาํ เนินการตามแผนงานด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมฯ โดยมีรองคณบดีฝา่ ยบริหารและพัฒนา
องค์กรดูแลผ่านคณะกรรมการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และยังได้มอบหมายและกระจายอํานาจการบริหารจัดการ โครงการ/
กิจกรรม ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มกี ารจัดกิจกรรม/โครงการภายในภาควิชา/หน่วยงานได้ตามความเหมาะสม และตาม
บริบทของภาควิชา/หน่วยงาน ซึง่ ในแต่การจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครัง้ ทางคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้งาน
นโยบายและแผน เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดเก็บจํานวนข้อมูลผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จัดการประเมินผลการดําเนินการ และ
วิเคราะห์ผลการดําเนินการ นําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมครัง้ ต่อไป (ใช้เอกสารหมายเลข
PH 5.1.2.1)
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 5.1.4
เอกสารหมายเลข PH 5.1.4.1 ใช้เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.1

ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 5.1
กระบวนการ (Process)
1
2
3
4.
5.

มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)
มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็ นรูปธรรม (Do)
มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ (Check)
นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานทีป่ ฏิบตั ิ (Act)
มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่ อเนื่อง (Continuous
Improvement)
6 มีก ารพัฒ นางานจนเกิ ด รู ป แบบการทํ า งานแนวใหม่ ห รือ นวัต กรรม (Breakthrough/
Innovation)
7 มีการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice)
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องค์ประกอบ 5.2

การดําเนิ นการทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม

Result

หลักการ มีการดําเนินการอนุ รกั ษ์ส่งเสริม/มีการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม โดยบูรณาการกับ
ภารกิจหลักอย่างเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพขององค์กร

มาตรฐานคุณภาพ

แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน

รายการโครงการ/กิจกรรม อนุ รกั ษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/
5.2.1 มี โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
อ นุ รั ก ษ์ ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป - กิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทีบ่ ูรณาการกับพันธกิจหลัก รวมทัง้ การส่งเสริม
และพัฒนาวัฒนธรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมร่วมกับชุมชน (Result)
วัฒ นธรรม/โครงการ/กิ จกรรม /
พั ฒ นาศิ ลปวั ฒ นธรรม แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยบูร ณาการกับ
พั น ธ กิ จ ห ลั ก ต า ม ค ว า ม
เหมาะสมและศักยภาพ


Result
ตัวบ่ งชี้ทีทเ่ ี กีย่ วข้ อง
 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุ รกั ษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจํานวนนักศึกษา

(สมศ. 4.1)

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 5.2.1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดาํ เนินกิจกรรมอนุรกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม และการ
สร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 50 โครงการ จําแนกเป็ น โครงการทีน่ กั ศึกษาจัด 27 โครงการ และโครงการทีค่ ณะฯ จัด และเข้า
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 23 โครงการ งบประมาณทัง้ สิน้ 2,293,582.62 บาท ร้อยละ 3.07 ของโครงการ/ กิจกรรมในอนุรกั ษ์
พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรมต่อจํานวนนักศึกษา (.ในปี การศึกษา 2552 = 716 คน.) (คิดเฉพาะนักศึกษาภาค
ปกติ) โดยมีโครงการ/กิจกรรมทีม่ บี รู ณาการกับพันธกิจหลักดังนี้
- พันธกิจด้านการศึกษา ได้แก่โครงการปฎิบตั ธิ รรม โครงการต้อนรับน้องใหม่ฯลฯ
- พันธกิจด้านการบริการวิชาการ ได้แก่โครงการค่ายอาสา โครงการ Health camp ฯลฯ
- การพัฒนาสิงแวดล้อม ได้แก่ โครงการจัดการระบบขยะรีไซเคิล โครงการ Bigcleanning Day
- การสางเสริม อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการทางศาสนา โครงการวันสําคัญๆ ต่าง
(ใช้เอกสารหมายเลข PH 5.1.2.1)

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคุณภาพข้ อ 5.2.1
เอกสารหมายเลข 5..2.1.1 ใช้เอกสารเดียวกับ PH 5.1.2.1
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ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบ 5.2
ผลลัพธ์ (Results)

1. ไม่ มี การรายงานผลหรื อผลลั พธ์ ไม่ ตรงกับแผนงาน และเป้ าหมาย หรื อ ตํ่ า กว่ า เป้ าหมาย
(No/Inaccurate/Below Target)
2. มีการรายงานผลลัพธ์หรือเครื่องชีว้ ดั ทีต่ รงกับแผนงานและเป้าหมาย (On Target)
3. ผลลัพธ์ของการดําเนินงานดีกว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (Above Target)
4. การติดตามผลต่อเนื่องแสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ท่ี ดีขน้ึ (Upward Trend)
5. มีการนําผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับประเทศ
6. มีการนําผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับภูมภิ าคเอเชีย
7. มีการนําผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ ไปเทียบเคียง (Benchmark) ในระดับโลก

สรุปผลตามมาตรฐานคุณภาพที่ 5 : มาตรฐานคุ ณภาพด้ านการทํานุ บํารุ งศิ ลปวัฒนธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม
สรุปผลการดําเนิ นการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มกี ารดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมและการ
สร้างเสริมสุขภาพ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี เพื่อสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมการทํางานเป็ นทีม การรักคณะ และ
การพัฒนาคณะให้เป็ น “สถาบันการสร้างเสริมสุขภาพ “ ในทุกมิติ ให้กบั บุคลากรและนักศึกษา ซึง่ จะนําไปสู่การเกิดความ
เข้าใจและภูมใิ จในขนบธรรมเนียมประเพณีทงั ้ ในระดับท้องถิน่ และระดับชาติ โดยมีการประพฤติปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องตามความ
เหมาะสม ภายใต้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องถึงความศรัทธา ความเชื่อและค่านิยมในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
การกตัญ�ู การเชิดชูวฒ
ั นธรรม เสียสละ สร้างสรรค์งาน การจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อคณะฯ
คณะฯ ได้มีการจัดทําแผนดําเนินงานเป็ นประจําทุกปี การจัดสรรงบประมาณสนับสนุ น การมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ การ
ประเมินผลและการนํ าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้การจัดโครงการ/กิจกรม เป็ นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เพื่อจะได้เรียนรูเ้ ข้าใจ ตลอดจนเสริมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มคี วามยังยื
่ นตลอดไป
จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา
1. คณะฯ มีโครงสร้างการบริหาร มีคณะกรรมการและมีการกระจายอํานาจไปยังหน่ วยงานให้ดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรให้กบั บุคลากรและนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารในการจัดโครงการ/กิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ/กิจกรรมทีด่ าํ เนินการ
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข
1. การนําข้อมูลผลการดําเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรมตลอดทัง้ ปี มาปรับปรุง
เพื่อการพัฒนาและขยายต่อไป
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ส่วนที่ 3
สร ุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามระบบค ุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
สร ุปค่าคะแนนการประเมินตนเอง
มาตรฐานคุณภาพ
1. ด้านการบริหาร
1.1 ภาวะผูน้ ํา
1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ์
1.3 ทรัพยากรบุคคล
1.4 การจัดการความรู้
1.5 ระบบคุณภาพ
1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1.7 การประชาสัมพันธ์
1.8 การเงินและงบประมาณ
1.9 การบริหารความเสีย่ งและการเปลีย่ นแปลง
2. ด้านการศึกษา
2.1 ระบบและกลไก
2.2 หลักสูตร
2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
2.4 นักศึกษา
2.5 ปจั จัยเกือ้ หนุน
2.6 บัณฑิต/ผูส้ าํ เร็จการศึกษา
3. ด้านการวิจยั
3.1 ระบบและกลไก
3.2 ผลงานวิจยั
4. ด้านการบริการวิ ชาการ
4.1 ระบบและกลไก
4.2 ผูร้ บั บริการ
4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ์
5. ด้านการทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
5.1 ระบบและกลไก
5.2 การดําเนินการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อม

ค่าคะแนนการประเมิ นตนเอง
กระบวนการ
ผลลัพธ์
(Process)
(Results)
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4
4

2

2
4
4

2
2
2
2
2

3
3
3
2
5
4

3
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4

3

3
3
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สร ุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม

ด้านการบริหาร
ผูบ้ ริหารได้ให้ความสําคัญกับการนําองค์กร โดยได้กาํ หนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน ทีส่ อดรับกับนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล และเชื่อมโยงกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะ
โดยได้ใช้ผลการประเมินตามระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมทัง้ การประเมินตนเอง
นอกจากนี้
ยังได้นําประสบการณ์ในบทบาทของประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาที่
เกีย่ วข้อง, ประธานเครือข่าย SEAPHEIN และสมาชิกเครือข่าย APACPH มาประยุกต์ใช้ ได้มกี ารจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ซึง่ ประชาคมมีสว่ นร่วม มีการกําหนดแนวทางความสําเร็จทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว มีการกําหนดเป้าหมายตามตัวชีว้ ดั /
ข้อตกลง มีการกํากับ สนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของคณะฯ และ
สนับสนุนการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็ น 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ผูบ้ ริหารได้
ดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ ด้านการบริหารครอบคลุมในทุกองค์ประกอบ โดยมีผลสําเร็จของการดําเนินการใน
ภาพรวมส่วนใหญ่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการบริหารการศึกษา ทีม่ ุ่งเน้นให้บณ
ั ฑิตมีความรูส้ หวิทยาการ โดยยึดผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ร่วมถึงการส่งเสริมการสร้างระบบ
เครือข่ายความรู้ การใช้ทรัพยากรทุกประเภทร่วมกัน การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ แหล่งให้บริการการศึกษา และการ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เช่น พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ห้องสมุด ห้องปฏิบตั กิ าร การปรับปรุงพืน้ ทีท่ ่ี
เอือ้ ต่อการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษาและบุคลกร
คณะฯ มีการกําหนดเป้าหมายและวางแผนการดําเนินการด้านการศึกษา มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
บัณฑิต ด้วยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบุคลกร พัฒนาสิง่ เอือ้ อํานวยต่างๆ โดยใช้ผลจากการประเมินความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และความสอดคล้องของนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และสังคม
ด้านการวิ จยั
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยวิจยั และคณะกรรมการ
วิจยั กําหนดนโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั
แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาการวิจยั ของอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษาให้มคี ุณภาพ โดยคณะฯ ให้ทุนสนับสนุนการทํา
วิจยั
ทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์บทความวิจยั ในวารสารนานาชาติ
ทุนการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจยั ทุน Co-Funding ทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทางวิชาการ
คณะฯ มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เพื่อประกันคุณภาพงานวิจยั ว่าได้ดาํ เนินการตาม
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีใ่ ห้ความเคารพและคุม้ ครองสิทธิของผูย้ นิ ยอมตนให้ทาํ การวิจยั และปกป้องผลประโยชน์และผลกระทบทีม่ ี
ต่อส่วนรวมให้ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์สากลทีย่ อมรับกันทัวโลก
่
คณะฯ มีวารสารสาธารณสุขศาสตร์ และได้จดั ทําวารสารนานาชาติฉบับพิเศษ และกําลังจัดทําวารสารนานาชาติ
e-journal นอกจากนี้มคี ลินิกให้คาํ ปรึกษาด้านชีวสถิติ
คณะฯ มีก ารจัดอบรมพัฒ นาศัก ยภาพด้า นการวิจยั จัด อบรมจริย ธรรมการวิจ ัยในมนุ ษ ย์ จัดอบรมพัฒ นา
ศักยภาพเพื่อการเขียนตําราและหนังสือวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเขียนผลงานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
คณะฯ พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจยั ที่เป็ นป จั จุบนั อ้างอิงได้ใน Website ของคณะฯ และมีการจัดทํา
Research Club Webboard เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทํางานวิจยั ในสาขาทีต่ นเองมีความเชีย่ วชาญ ผ่าน
กระดานข่าว เพื่อนําไปสูก่ ารรวมกลุ่มทํางานวิจยั ร่วมกัน สร้างงานวิจยั แบบบูรณาการ
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ด้านการบริการวิชาการ
สํานักงานบริการได้ดําเนินงานตามกิจกรรมบริการหลากหลายที่กําหนดไว้ตามนโยบายและแผนปฏิบตั ิงานแก่
บุคคล ชุมชน และสังคม โดยจากการประเมินผลงานในช่วงปี 2550, 2551 พบว่าผลการดําเนินงานเฉพาะการตรวจสุขภาพ
ประจําปี ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทัง้ นี้เนื่องจากมีการแข่งขันสูง จึงจําเป็ นต้องลดเป้าหมายในแผนลง พร้อมทัง้ ได้
กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยการวิเคราะห์และสนองความต้องการของผู้รบั บริการเพิม่ ขึน้ งาน
บริการนวดแผนไทยประยุกต์ได้มกี ารขยายบริการ และมีผรู้ บั บริการเพิม่ ขึน้ มากเป็ นทีน่ ่าพอใจ งานด้านการฝึกอบรมผลงาน
เพิม่ ขึน้ ทัง้ หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ
ด้านการทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินงานกิจ กรรมทํานุ บํารุงศิลปวัฒ นธรรมอย่างต่ อเนื่องเป็ นประจําทุกปี เพื่อสร้าง
บรรยากาศทางวัฒนธรรมให้กบั บุคลากรและนักศึกษา ซึง่ จะนําไปสูก่ ารเกิดความเข้าใจและภูมใิ จในขนบธรรมเนียมประเพณี
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับชาติ โดยประพฤติปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องตามเทศกาลต่างๆ ภายใต้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องถึงความ
ศรัทธา ความเชื่อและค่านิยมในองค์กร เพื่อให้เปิ ดใจในการรักสามัคคี เชิดชูวฒ
ั นธรรม เสียสละ สร้างสรรค์งานและรักภักดี
ต่อองค์กร จึงได้มกี ารจัดทําแผนดําเนินงานเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้เข้าใจและอนุ รกั ษ์ ตลอดจนเสริมเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มคี วามยังยื
่ นตลอดไป
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ส่วนที่ 4
การพัฒนางานจากผลการประเมินค ุณภาพภายใน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงและ การดําเนินการของหน่ วยงานตาม
พัฒนา
ข้ อเสนอแนะ

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้ จากการ
ดําเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะ

ด้านการบริหาร
1. กํ า หนดเป้ าหมาย/ตั ว ชี้ ว ั ด ทุ ก - กําลังดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เ ห ม า ะ ส ม ทุ ก ด้ า น เ พื่ อ เ ป็ น
แนวทางนํ าไปสู่การบรรลุพนั ธกิจ
ของคณะฯ
ด้านการศึกษา
1. ควรมี ก ารติ ด ตามประเมิ น สถาบั น - อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
- เนื้อหารายวิชา ในหลักสูตร
สมทบ ให้ได้มาตรฐานเดียวกับคณะฯ ฉบับปี พ.ศ.2553 และการ
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.2553 มี
เช่น การสอบ Exit exam สําหรับ จัดทําร่างข้อตกลงในการบริหาร
ความทันสมัยได้มาตรฐาน
ตรวจสอบมาตรฐานนักศึกษาก่อนจบ
การศึกษา และการติดตามประเมิน
การศึกษา
สถาบันสมทบ ในระดับนโยบาย
2. ควรปรับ แผนในส่ ว นการกํ า หนดรับ - ทุกหลักสูตรของคณะฯ มี
นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ให้เป็ นไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตามความต้องการของนักศึกษา และ ดําเนินการจัดทําแผนการรับ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
นักศึกษา โดยได้พจิ ารณาจากผลการ
ประเมินความต้องการของนักศึกษา
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ซึง่ ในแต่ละปีทุก
หลักสูตรจะมีการจัดสัมมนาประจําปี
เพื่อสรุปปญั หาอุปสรรค์ในการจัด
การศึกษา ซึง่ ในการนี้ได้มกี ารเชิญ
ศิษย์เก่าและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเข้าร่วมให้
ข้อเสนอแนะทุกปี
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงและ การดําเนินการของหน่ วยงานตาม
พัฒนา
ข้ อเสนอแนะ
3. ควรสร้างเครือข่ายการฝึ กภาคสนาม/ - ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรของ
คลินิ ก ควรสร้า งสิ่ง จู ง ใจในการเป็ น คณะฯ ในทุกระดับมีวชิ าที่
อาจารย์พเ่ี ลีย้ ง
กําหนดให้นกั ศึกษาออกฝึก

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้ จากการ
ดําเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะ

ภาคสนาม ทัง้ ในระดับหลักสูตร และ
ในระดับคณะฯ ในพืน้ ทีฝ่ ึกทีแ่ ตกต่าง
กันไป ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าคณะฯ มี
เครือข่ายทัวประเทศที
่
ส่ ามารถ
ประสานขอความร่วมมือหรือเข้า
ปฏิบตั งิ านร่วมกันได้ อีกทัง้ ใน
ปจั จุบนั คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็นประธานเครือข่ายสถาบัน
ด้านสาธารณสุข
4. ควรกระตุ้นให้อาจารย์เขียนแผนการ - ทุกรายวิชาทีค่ ณะฯ เปิดสอนมี
สอนทุกรายวิชา
แผนการสอนทุกรายวิชา

เนื่องจากในปจั จุบนั คณะฯ สามารถ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีได้ครบ 100 % และใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ 60 %
5. ควรส่งเสริมวิจยั ทางด้านการศึกษา ให้ - คณะฯ มีทุนสนับสนุ นการทําวิจยั
ความรู้ และแนวทางในการจัด ทํ า ด้านการศึกษา แต่
งานวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรม
เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับการทําวิจยั เพื่อสร้าง
องค์ความรูใ้ นแต่ละสาขาวิชามากกว่า
การวิจยั การศึกษา และการทําวิจยั
การศึกษายังมีผลต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการน้อยกว่า...การทําวิจยั
วิชาชีพ
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- มีแผนการสอนทุกรายวิชา

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงและ การดําเนินการของหน่ วยงานตาม
พัฒนา
ข้ อเสนอแนะ

6. ควรมี ก ารประเมิน สื่อ ที่ เ ผยแพร่ ว่ า - ปจั จุบนั คณะฯ ใช้วธิ กี ารเผยแพร่
สามารถดึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายได้ จ ริ ง หลักสูตรหลายช่องทาง
หรือไม่
เช่น กิจกรรม Road Show, กิจกรรม
Health Camp, กิจกรรมแนะแนวทาง
โทรศัพท์, การออกจัดนิทรรศการ

หลักสูตรในงานวิชาการตลาด
อุดมศึกษา, การส่งข้อมูลตรงทาง
ไปรษณียล์ งในระดับจังหวัด อําเภอ
และตําบล (ในหลักสูตรสม./สบ.)

7. ควรเพิ่ ม ให้ มี ค อมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ
อาจารย์ให้มีสดั ส่วนตามมาตรฐานที่
สมศ.กําหนด
8. จัด ระบบสารสนเทศให้ส มบู ร ณ์ แ ละ - ระบบ wireless เพิม่ อีก 28 จุด จาก
เพีย งพอ เพื่อ การสืบ ค้น ข้อ มู ล ของ เดิม .......... จุด
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา เช่ น ระบบ
wireless

9. ควรมี ก าร บริ ห ารจั ด การสื่ อ ให้ มี - มีการจัดอบรมหลักสูตร E-learning
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุ นการผลิต โดยมีอาจารย์เข้ารับการอบรม
สือ่ ของอาจารย์
จํานวน..............คน
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ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้ จากการ
ดําเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะ

- ปจั จุบนั สัดส่วนจํานวน
ผูส้ มัครกับจํานวนรับเข้า
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตร วท.บ. อยูท่ ่ี 1:8
ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนใหญ่สาเหตุจาํ นวนรับ
นักศึกษาได้ต่ํากว่าแผนการ
รับเนื่องมาจากคะแนนสอบ
เข้าภาษาอังกฤษตํ่ากว่า
มาตรฐานและนักศึกษาไม่ม ี
ทุนสนับสนุ น

(1) อาคาร 2 – 6 จุด (ชัน้ 16)
(2) อาคาร 3 – 6 จุด (ชัน้ 16)
(3) อาคาร 4 – 4 จุด (1,3-5)
(4) อาคาร 5 – 1 จุด (ชัน้ 2)
(5) อาคาร 6 – 6 จุด (ชัน้ 26)
(6) อาคาร 7 – 5 จุด (3,4-5
และ 9)

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงและ การดําเนินการของหน่ วยงานตาม
พัฒนา
ข้ อเสนอแนะ
ด้านการวิ จยั
1. ค ณ ะ ฯ มี ภ า พ ลั ก ษ ณ์ เ ป็ น
สถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุข
ทีม่ ชี ่อื เสียง มีโอกาสทีแ่ ข่งขันการขอ
เงิ น สนั บ สนุ น จ า ก แ หล่ ง ทุ น วิ จ ั ย
ภายนอกได้

- คณะฯ จัด ทํา CD ผู้เ ชี่ย วชาญ
เฉพาะสาขาเพื่อสะดวกใน
การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับโครงการวิจยั /โครงการความ
ร่วมมือ
- ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มวิจยั สห
สาขาเสนอโครงขอทุ น สนับ สนุ น หา
แหล่งทุน
2. ห า ก ค ณ ะ ฯ เ ปิ ดห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ - ฝ่า ยวิช าการได้ป รับ หลัก สูต ร สด.
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ขึ้ น อี ก ต า ม แ ผ น จั ด ของคณะบางภาควิชา เสนอหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 30
โอกาสที่จะเพิ่มงานวิจยั ของอาจารย์
และนั ก ศึก ษาเพื่อ ตีพิม พ์ใ นวารสาร
ต่างประเทศจะมีมากขึน้

3. ควรมีการวางแผนและจัดสรรเงินทุน
จํานวนหนึ่งเพื่อจัดซือ้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ที่
สําคัญและจําเป็ นรองรับงานวิจยั ของ
อาจารย์ และ/หรือ ประสานงานกับ
เ ค รื อ ข่ า ย วิ จ ั ย เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรร่วมกัน

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้ จากการ
ดําเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะ
- เกิดกลุ่มวิจยั สหสาขาหลาย
กลุ่มมีการเสนอขอทุน

- คณะฯ ส่ง Concept Paper
เพื่อขอรับทุนสนับสนุ นตาม
Ph.D.
โครงการมหาวิทยาลัย
- คณะฯ เสนอโครงการศูนย์วจิ ยั ที่มุ่ง แห่งชาติ
เป้ า ศู น ย์ค วามเป็ น เลิศ ทางวิช าการ
เ พื่ อ ทํ า วิ จ ั ย ส ห ส า ข า แ ล ะ ผ ลิ ต
นักศึกษาปริญญาเอก
- คณะฯ กําลังปรับโดยเปิ ดหลักสูตร
ปริญ ญาเอกเพิ่ม อีก 4 สาขา ซึ่ง จะ
เริ่ม รับ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ นปี ก ารศึ ก ษา
2553
- ภาควิ ช า/คณะ ได้ ว างแผนขอ - แต่สาํ นักงบประมาณตัด
งบประมาณทําให้ได้ครุภณ
ั ฑ์
งบประมาณจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค รุ ภั ณ ฑ์ ปี ท า ง บางส่วนเท่านัน้ เช่น
ห้องปฏิบตั กิ าร
ครุภณ
ั ฑ์ดา้ นเกีย่ วกับ Lab
อาหาร
- แต่ เ ป็ นเรื่ อ งยากในการจั ด สรร
เงินทุนเพื่อ จัด ซื้อ วัส ดุ ครุภณ
ั ฑ์เ พื่อ
งานวิจยั
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงและ การดําเนินการของหน่ วยงานตาม
พัฒนา
ข้ อเสนอแนะ
4. ควรจัดให้ม/ี ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อ ให้ช่ ว ยบรรณาธิก รผลงานวิจ ัย
ฉบับภาษาอัง กฤษ เพื่อ ส่ง เสริมให้มี
การตีพิม พ์ใ นวารสารวิช าการระดับ
นานาชาติม ากขึ้น
คณะควรจะ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ได้รบั ทราบ
และใช้ประโยชน์ ก ารบริการตรวจแก้
โครงงานวิจ ัย เพื่อ ส่ ง ตีพิม พ์ว ารสาร
ระดับนานาชาติ เช่น Editorial Board
ของมหาวิ ท ยาลั ย และของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. คณะฯ ควรพิจารณาปรับเกณฑ์แ ละ
ระเบียบการให้ทุนอุดหนุนงานวิจยั ให้
ชั ด เ จ น แ ล ะ ไ ม่ ยุ่ ง ย า ก เ พื่ อ ใ ห้
คณาจารย์ผู้สนใจทําวิจยั จะได้เข้าถึง
แหล่งทุนวิจยั ได้สะดวกมากขึน้

6. ควรมีก ารปรับ กระบวนทัศ น์ ใ นการ
ทํางานของอาจารย์ให้มุ่งเน้นงานวิจยั
เพิ่ม มากขึ้น และวิธีก ารทํ า งานโดย
ก า ร ว า ง แ ผ น กํ า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย
ดําเนินการ ประเมินผล และนําผลการ
ประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง ให้ ค รบวงจร
(PDCA)
7. คณะฯ ควรหาวิธกี ารปรับทัศนคติของ
บุ ค ลากรโดยรวมเพื่ อ ทํ า งานให้ มี
เป้ าหมายสอดคล้ อ งกับ นโยบายที่
กําหนดจากมหาวิทยาลัยและคณะ

- ฝ่ายวิจยั ได้ประสานงานกับ ศ.ดร.
อํานวย ถิฐาพันธ์
( โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี ) ช่ ว ย
เสนอแนะ / บรรณาธิ ก ร รวมทั ง้
ประสานให้เกิด Editorial Board + Peer
review จัดทําวารฉบับพิเศษเทียบเท่า
นานาชาติ และ e-journal นานาชาติ
- คณะฯ มีก ารให้ บ ริก ารตรวจแก้
ภาษาอังกฤษให้กบั อาจารย์ทต่ี ้องการ
ส่ ง ผ ล ง า น ไ ป ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาขาติ
- คณะฯ ได้เพิม่ ประเภทของทุนวิจยั
CMB สําหรับนักวิจยั
รุน่ ใหม่ R2R และทุนการรวมกลุ่มวิจยั
รวมทัง้ การร่ ว มทุ น กับ (Co-funding)
เช่น สกว.
- คณะฯ มีก ารให้ข้อ มูล ทุ น อุ ด หนุ น
วิจยั เพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ทุนวิจยั มากขึน้
- คณะฯ ได้จดั ทํา PA ให้เ น้ นวิจยั
เพิม่ ขึน้ มีการกําหนด
เป้าหมายไว้ท่ี 0.7 เรือ่ ง/คน/ปี
- มี ก ารนํ า PA
(Performance
Agreement) มาใช้เพื่อให้มกี ารเพิ่ม
ผลงานวิจยั ให้มากขึน้
- คณะฯ และฝ่ า ยวิ จ ั ย โดยความ
ร่ว มมือ จากกรรมการวิจยั โดยความ
ร่ ว มมือ จากกรรมการวิจ ัย ได้จ ัด ทํ า
แผนงานวิจยั และการสนับสนุ นสิง่ เอื้อ
รวมทัง้ กําหนดเป้าหมายด้านการวิจยั
ให้ชดั เจน
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ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้ จากการ
ดําเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะ

- ได้ผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติเพิม่ ขึน้

- มีเงินทุนมากขึน้
- มีผเู้ สนอขอรับทุนมากขึน้
- ได้ทุนจากการ Co-funding

- ได้ผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติเพิม่ ขึน้

- มีแผนวิจยั โครงการรองรับ

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงและ การดําเนินการของหน่ วยงานตาม
พัฒนา
ข้ อเสนอแนะ
ด้านการบริการวิ ชาการ

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดขึน้ จากการ
ดําเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะ

1. ควรกํ า หนดแผนงาน เป้ าหมาย - คณะฯ
นโยบาย และตั ว ชี้ ว ัด ด้ า นบริ ก าร
วิ ช า ก า ร ที่ แ ส ด ง ถึ ง อั ต ลั ก ษ ณ์ /
เอกลักษณ์ ในภาพรวมของคณะฯ
2. ควรผลัก ดัน ให้ ก ารบริก ารวิช าการ
ดําเนินการอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิด
องค์ความรู/้ ต้นแบบ (Model) และควร
เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ ป็ น นวัต กรรมซึ่ ง
สามารถนํามาจดลิขสิทธิ/สิ
์ ทธิบตั ร/อนุ
สิทธิบตั รได้

ด้านการทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
1. ระบบและกลไกดํา เนิ น งานด้า นการ - ปจั จุบนั มีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบใน - มีคาํ สังแต่
่ งตัง้
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ การดํ า เนิ น งานด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง คณะกรรมการด้านบํารุง
สิ่ง แวดล้อ มจะเกิด ผลลัพ ธ์ท่ีดียิ่ง ขึ้น ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ห า ก มี ก า ร กํ า ห น ด เ จ้ า ภ า พ /
สิง่ แวดล้อม
ผูร้ บั ผิดชอบหลักให้ชดั เจน
- มีประธานคณะกรรมการ
กรรมการ และ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ
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ส่วนที่ 5
รายการเอกสารอ้างอิง
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้ านการบริหาร
หมายเลขเอกสาร

เรื่อง/สาระของเอกสาร

เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.2

รายงานการจัดการประชมสัมมนาบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ
ปี 2550-2554 และแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 2553-2555
แผนปฏิบตั กิ าร 4 ปี (ปี 2552-2555)
เอกสารประกอบการจัดทําข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน (Performance Agreement)
ปี งบประมาณ 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 12 ครัง้
รายงานการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข
รายงานการดําเนินการเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..
รายงานสมาพันธ์นิสติ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศ
ไทย
โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็ นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)
ระยะที่ 2
ศูนย์วจิ ยั และการจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประกาศมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข
การรายงานผลการดําเนินโครงการการจัดการระบบขยะรีไซเคิล
โครงสร้างการบริหารงานของคณะ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
คําสังมอบหมายหน้
่
าทีค่ วามรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะจากประชาคมในการบริหารงานของฝา่ ยบริหาร
รายงานตามระบบการประกันคุณภาพ และระบบการควบคุมภายใน
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องกับพันธกิจหลัก
คําสังแต่
่ งตัง้ กรรมการสอบข้อเท็จจริง
เอกสาร Meet the Team
คณะทํางานการจัดการความรูฯ้
แผนงาน กิจกรรม โครงการทีป่ ระสบผลสําเร็จจากการเรียนรูร้ ่วมกัน
กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านต่างๆ
หนังสือการจัดการความรูจ้ ากทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั กิ ารสร้างเสริมสุขภาพในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Website : http: www.ph.mahidol.ac.th เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้

เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.1.1.4
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.1.1.5
PH 1.1.2.1
PH 1.1.2.2
PH 1.1.2.3

เอกสารหมายเลข PH 1.1.2.4
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.1.2.5
PH 1.1.2.6
PH 1.1.2.7
PH 1.1.3.1
PH 1.1.3.2
PH 1.1.3.3

เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 1.1.3.4
PH 1.1.3.5
PH 1.1.3.6
PH 1.1.3.7
PH 1.1.3.8
PH 1.1.4.1
PH 1.1.4.2
PH 1.1.4.3
PH 1.1.4.4

เอกสารหมายเลข PH 1.1.4.5
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หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.2.1.3
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.1.4
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.1
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.2
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.3
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.2.4
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.4.1
เอกสารหมายเลข PH. 1.2.4.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.3.1.5
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลย
เอกสารหมายเลย
เอกสารหมายเลย
เอกสารหมายเลย

PH 1.3.1.6
PH 1.3.1.7
PH 1.3.1.8
PH 1.3.2.1
PH 1.3.2.2
PH 1.3.2.3
PH 1.3.2.4

เอกสารหมายเลย PH 1.3.2.5

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหาร
เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ และขัน้ ตอนกํากับงานปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 25502554
คําสังแต่
่ งตัง้ กรรมการฯ
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
ใช้เอกสารเดียวกับ PH. 1.1.1.2
แผน/ผลการจัดซือ้ /จัดจ้าง และการใช้จ่ายเงินประจําปี งบประมาณ 2552
สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา ปี งบประมาณ 2552
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจําปี 2552
สรุปวงเงินทีจ่ ดั สรรและผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบตั กิ ารของภาควิชา (Performance
Agreement) ประจําปี 2552
เอกสารคําสังคณะทํ
่
างานฯ
รายงานผลงานปี 2550-2551
บทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนอัตรากําลัง
แผนอัตรากําลังบุคลากร
บทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาบรรจุแต่งตัง้
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและคัดเลือกบุคคลการ
บรรจุและแต่งตัง้ และการทดลองปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุคคลเข้า
ปฏิบตั งิ านในคณะ สาธารณสุขศาสตร์
แผนการปฏิบตั งิ านในการคัดเลือกบุคลากร
ตัวอย่างการสรรหาบุคลากร
ขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารสรรหาบุคลากร (Flow chart)
แผนความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทุกสายงานได้รบั การฝึกอบรมพัฒนา
ข้อมูลงบประมาณในการพัฒนาอบรมของบุคลากร
(1) ระเบี ย บ ก.พ.อ.และมหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางลํ า ดับ ขัน้
ความก้าวหน้าของแต่ละสายงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินเพื่อแต่งตัง้ ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. 2550
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดาํ รง
ตําแหน่งระดับชํานาญการระดับเชีย่ วชาญ และระดับเชีย่ วชาญพิเศษ พ.ศ. 2550
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้มคี วามก้าวหน้าในตําแหน่ง ชํานาญงาน ชํานาญการ เชีย่ วชาญ
เชีย่ วชาญพิเศษ พ.ศ. 2552
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความจําเป็ นเพื่อกําหนดให้มตี ําแหน่ง
ระดับชํานาญการ ระดับ เชีย่ วชาญ และระดับเชีย่ วชาญพิเศษ 2550
ข้อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้เลื่อนระดับ
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หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลย PH 1.3.3.1
เอกสารหมายเลย PH 1.3.3.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.4
เอกสารหมายเลข PH 1.3.4.5
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.5.4
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.1
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.2
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.3
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.4
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.5
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.6
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.7
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.8
เอกสารหมายเลข PH 1.3.6.9
เอกสารหมายเลข PH. 1.4.1
เอกสารหมายเลข PH. 1.4.2
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.5.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.6.1.5

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหาร
เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
สรุปรายชื่อผูท้ ผ่ี ่านการอบรมทักษะทางการบริหาร
รายงานการเข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหาร
ระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะฯ
แบบฟอร์มมอบหมายงานและแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
หลักเกณฑ์การจัดสรรและรายชือ่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั เงินโบนัส
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประเมิน
แบบรายงานผลการประเมินปี ละ 2 ครัง้
เอกสารการแจ้งเวียนระบบการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ให้บุคลากรทราบ
ข้อมูลการร้องเรียนเป็ นหนังสือและหรือโทรศัพท์ถงึ คณบดีโดยตรง
รายงานการจัดเวทีผบู้ ริหารพบประชาคม
ข้อมูลการร้องทุกข์
ข้อมูลบุคลากรของคณะได้รบั สวัสดิการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสวัสดิการอื่นๆ
คณะกรรมการฯ รับผิดชอบโครงการ สอส ของคณะ
โครงการจัดการระบบขยะรีไซเคิล
รายการเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ าน
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์
พ.ศ. 2542
ระเบียบสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การอนุมตั กิ ารจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2542
ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในคณะ พ.ศ. 2536
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบตั ใิ นการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
ใช้เอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข PH.1.1.1.1 – 1.1.1.5
ใช้เอกสารเดียวกับเอกสารหมายเลข PH.1.1.1.1 – 1.1.1.5
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ 2 ชุด
รายงานการประเมินคุณภาพตนเองของคณะ และภาควิชา
สรุปผลการเยีย่ มสํารวจการประเมินตนเองภายในคณะฯ
สรุปผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเยีย่ มสํารวจฯ
โครงการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนทางไกล
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์ระยะที่ 2
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศปี 2552
ระบบติดตัง้ เครื่อง Server กลางเป็ นตัวควบคุม ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้ระบบ
Firewall ของมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นเพื่อการเรียนการสอน
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หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.2
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.3
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.4
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.5
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.6
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.7
เอกสารหมายเลข PH 1.6.2.8
เอกสารหมายเลข PH 1.6.3.1
เอกสารหมายเลข PH 1.6.3.2
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.7.1.5
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.3
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.4
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.5
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.6
เอกสารหมายเลข PH 1.8.1.7
เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.1
เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.2
เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.3
เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.4
เอกสารหมายเลข PH 1.8.2.5
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.1
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.2
เอกสารหมายเลข PH 1.9.1.3

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านการบริหาร
เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการฯ
ผลการประเมินความพึงพอใจเกีย่ วกับเนื้อหา/รูปแบบของ Website
โปรแกรมจองห้องอบรมคอมพิวเตอร์
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดทําระบบฐานข้อมูลฯ
รายงานผลการดําเนินงานฯ
สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าฯ
แบบสอบถามฯ
สรุปแบบประเมินผลผ่านเครือข่ายฯ
แผนพัฒนาบุคลการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการศึกษาดูงานฯ
โครงสร้างการบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และผังหน้าที่
ความรับผิดชอบในหน่วยงานประชาสัมพันธ์
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี /รายงานผลการดําเนินงาน
Website : …http://www.ph.mahidol.ac.th/pr/
สือ่ ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
ผังโครงสร้างสํานักงานคณบดี
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
รายงานการเงินและงบประมาณประจําเดือน/ประจําปี
รายงานทางการเงินทีเ่ สนอต่อผูบ้ ริหาร
ฐานข้อมูลทางการเงินของคณะ และของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
มาตรการประหยัดพลังงาน
ปฏิทนิ การเบิกจ่ายและแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
แผนความต้องการครุภณ
ั ฑ์ของภาควิชา/หน่วยงาน
รายงานการใช้พลังงาน
สือ่ เผยแพร่การรณรงค์การประหยัดพลังงาน
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัย
รายชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรมการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง(รายงานการควบคุมภายใน)
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้ านการศึกษา
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.4
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.5
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.6
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.7
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.8
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.9
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.10
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.11
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.12
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.13
เอกสารหมายเลข PH 2.1.1.14
เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.2
เอกสารหมายเลข PH 2.1.2.3
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.3
เอกสารหมายเลข PH 2.2.1.4
เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.2
เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.3
เอกสารหมายเลข PH 2.2.2.4
เอกสารหมายเลข PH 2.2.3.1
เอกสารหมายเลข PH 2.2.3.2
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.3

เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานการศึกษา
โครงสร้างการบริหารการศึกษา
โครงสร้างงานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารการศึกษา
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจเยีย่ มสถาบันสมทบ
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาโท
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันและเครือข่ายวิชาการ (MOU) คณะฯ
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการวิทยาเขตอํานาจเจริญ
สัญญาความร่วมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธแิ พทย์
ชนบท
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2550-2551
มีค่มู อื การบริหารการศึกษาหลักสูตร และคู่มอื การศึกษาวิชาวิจยั ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ผังขัน้ ตอนการดําเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เอกสารการจัดสัมมนาของหลักสูตร และผลการจัดสัมมนา
ผลการประเมินการควบคุมภายในด้านการศึกษา และแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ปี งบประมาณ 2551-52
แผนภูมกิ ารเปิ ด/ปรับปรุงหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์
สรุปรายงานการกลันกรองหลั
่
กสูตร และรายงานการประชุมหลักสูตร
โครงการสัมมนา TQF และแนวทางการเขียนหลักสูตร
แผนภูมกิ ารดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา และประเทศทีเ่ ข้าศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร ส.ม. เพื่อพัฒนาจัดทําหลักสูตร ส.ม. ในประเทศเนปาล
สัญญาความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนา
และจัดทําหลักสูตร ส.บ. ให้แก่ประเทศภูฏาน
สัญญาความร่วมมือกับต่างประเทศที่ สกอ. ให้ความเห็นชอบ
รายชื่อหลักสูตร ทีค่ ณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิ ดสอน
ข้อมูลคุณวุฒกิ ารศึกษา อาจารย์ประจํา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรแกรม web&Video Conferencing
คู่มอื การออกฝึกภาคสนาม
สมุดติดตามผลการเรียนระดับปริญญาตรี และแบบติดตามการทําวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้ านการศึกษา
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 2.3.1.4
เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.2

เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
คําสังคณะกรรมการวิ
่
ทยานิพนธ์ฯ และรายงานการประชุมฯ
ผังขัน้ ตอนการประเมินการจัดการศึกษา
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน บ.ส.1 ภาคการศึกษาที2่ /51 และภาค
การศึกษาที่ 1/52

เอกสารหมายเลข PH 2.3.2.3
เอกสารหมายเลข PH 2.3.3.1
เอกสารหมายเลข PH 2.4.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.2
เอกสารหมายเลข PH 2.4.2.3
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.5.2.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.2.2
เอกสารหมายเลข PH 2.5.3.1

ผลการประเมินการประเมินวาจา
ประกาศการให้ทุน China Medical (CMB)
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา
เอกสารโครงการ
ภาพประกอบกิจกรรม
แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
ข้อมูลรายการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน
ข้อมูลรายการอุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
จํานวนจุด เชื่อมต่อ internet
ผลการประเมิน บส.1 และประเมินวาจาด้านความพึงพอใจในการบริหารจัดการสื่อ
และอุปกรณ์
ข้อมูลการประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ ทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
โครงการสัมมนาหลักสูตรประจําปี
โครงการประชุมสัมมนา เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เอกสารประกอบโครงการปฏิบตั งิ านพิเศษสําหรับนักศึกษา

เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.2
เอกสารหมายเลข PH 2.5.4.3
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.1
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.2
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.3
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.4
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.5
เอกสารหมายเลข PH 2.5.5.6
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.1
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.2
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.3
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.4
เอกสารหมายเลข PH 2.6.1.5
เอกสารหมายเลข PH 2.6.2.1

เอกสารประกอบโครงการจัดทําเว็บไซต์งานพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ภาพ
ประชาสัมพันธ์การติดหมายเลข
โครงการพัฒนาผูน้ ําด้านการออกกําลังกาย
โครงการระบบ SMS
ภาพห้องสวัสดิการตูย้ า
ภาพการประชาสัมพันธ์โทรศัพท์ Hotline 24 ชัวโมงให้
่
นกั ศึกษาได้รบั ข่าวสารทุกอาคาร
รายงานผลการติดตามการมีงานทําของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคนิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร ส.บ. (ต่อเนื่อง) ทีไ่ ด้รบั รางวัล
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
รายชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ ประจําปี การศึกษา
2550-2551
รายชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ ประจําปี การศึกษา
2550-2551
ั บนั ทีม่ าช่วยงานต่างๆ ของคณะฯ
ข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่าและศิษย์ปจจุ
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้ านการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.6
เอกสารหมายเลข PH 3.1.1.7
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.1

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.3

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.6
เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.7

เอกสารหมายเลข PH 3.1.2.8
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.2

เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555
แผนยุทธศาสตร์การวิจยั ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555
แผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2550-2554
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2552-2553
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ปี งบประมาณ 2552
ชื่อเวบไซด์ของวารสารนานาชาติออนไลน์ (Asia Journal of Public Health)
www.asiaph.org
เวบบอร์ดชมรม Research Club
(1) คําสังแต่
่ งตัง้ รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาคุณภาพ
(2) คําสังแต่
่ งตัง้ ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยวิจยั
(3) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 54/2552 เรื่องแต่งตัง้ รักษาการหัวหน้าหน่วย
บริหารและพัฒนาการวิจยั ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2552
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 574/2551 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการวิจยั
ลว. 25 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 189/2552 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ (เพิม่ เติม) ลว. 9 เมษายน 2552
(2) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 577/2551 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ลว. 26 พฤศจิกายน 2551
(3) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 582/2551 เรื่องแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ลว. 28 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 258/2552 เรื่อง แต่งตัง้ คณะทํางานจัดทํารายงาน
การวิจยั ประจําปี 2551 ลว. 19 พฤษภาคม 2552
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 455/2549 เรื่อง แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาประจําคลินิก
วิชาการและวิจยั ลว. 17 พฤศจิกายน 2549
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 518/2550 เรื่อง แต่งตัง้ กองบรรณาธิการวารสาร
สาธารณสุขศาสตร์ ลว. 19 ตุลาคม 2550
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 579/2551 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการวารสาร
นานาชาติเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
ลว. 27 พฤศจิกายน 2551
(1) คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 580/2551 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
ตํารา และหนังสือวิชาการ ลว. 27 พฤศจิกายน 2551
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจยั จากเงินกองทุน
China Medical Board พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจยั จากเงินกองทุน China
Medical Board พ.ศ. 2549
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้ านการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.6
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.7
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.8
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.9
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.10
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.11
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.12
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.13
เอกสารหมายเลข PH 3.1.3.14
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.4.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.4
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.5
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.6
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.7
เอกสารหมายเลข PH 3.1.5.8
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.6.3

เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพมิ พ์บทความวิจยั ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพมิ พ์บทความวิจยั ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจยั เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิจยั พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทาง
วิชาการ พ.ศ. 2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมใน
การพัฒนาการวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ
เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในคน พ.ศ. 2551
โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจยั
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การเขียนผลงานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเขียนตําราและหนังสือทางวิชาการ
ข้อมูลตามแบบฟอร์ม RU09-D1 ถึง RU09-D8 ปี งบประมาณ 2552
Website : http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการวิจยั
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดทําวารสารสาธารณสุขศาสตร์
คู่มอื ขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
หนังสือรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์
แบบประเมินโครงการวิจยั ทีข่ อรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
แบบประเมินโครงการวิจยั ทีข่ อรับทุน CMB (Pre-Evaluation)
แบบประเมินโครงการวิจยั ทีข่ อรับทุน CMB (Post-Evaluation)
สรุปจํานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจดลิขสิทธิและอนุ
สทิ ธิบตั ร
์
CD ผลงาน ดร. สมาร์ทพิฆาตโรคอ้วน (อยู่ทเ่ี จ้าของผลงาน)
หนังสือ CD การเยียวยาจิตประสาทภูมคิ มุ้ กันวิทยา (อยู่ทเ่ี จ้าของผลงาน)
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้ านการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.7.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.1
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.2
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.3
เอกสารหมายเลข PH 3.1.8.4
เอกสารหมายเลข PH 3.2.1.1
เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.2
เอกสารหมายเลข PH 3.2.2.3
เอกสารหมายเลข PH 3.2.3.1
เอกสารหมายเลข PH 3.2.3.2
เอกสารหมายเลข PH 3.2.4.1
เอกสารหมายเลข PH 3.2.4.2
เอกสารหมายเลข PH 3.2.5.1

เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
ประกาศ เรื่อ งหลัก เกณฑ์ก ารจัด สรรเงิน อุ ด หนุ น การตี พิม พ์ บ ทความวิจ ัย ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2549
โครงการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อการเขียนตําราและหนังสือทาง
วิชาการ
โครงการจัดอบรม เรื่อง การจัดทําโครงการวิจยั และกลยุทธ์การขอทุนวิจยั /การวิจยั
การศึกษา/การวิจยั สถาบัน
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การเขียนผลงานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
เอกสารอยู่ในแต่ละภาควิชาทีร่ บั ผิดชอบโครงการวิจยั ฯ
แบบชีแ้ จงรายละเอียดข้อมูลผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทน่ี ําไปใช้ประโยชน์ฯ
(กพร.)
สรุปผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
เอกสารการตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการ
สรุปผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลสากล หรือฐานข้อมูลระดับชาติ
เอกสารผลงานวิจยั ทีป่ รากฏบน ฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge,
ฐานข้อมูล Scopus
สรุปจํานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลสากล ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation)
เอกสารผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง ทีป่ รากฏบน ฐานข้อมูล Scopus
สํา เนาเอกสารการจดอนุ สิท ธิบ ัต ร/ลิข สิท ธิ ์ และในส่ว นของผลงานที่อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการและยังไม่ได้ดาํ เนินการอยู่ทภ่ี าควิชา
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริการวิชาการ
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.4
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.5
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.6
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.7
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.8
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.9

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.10

เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.11
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.12
เอกสารหมายเลข PH 4.1.1.13
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.1
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.4
เอกสารหมายเลข PH 4.1.2.5
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.1

เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.2
เอกสารหมายเลข PH 4.1.3.3
เอกสารหมายเลข 4.1.4.1

เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
วิสยั ทัศน์ พันธกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารงานของภาควิชา
เอกสารมอบหมายงานของรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารมอบหมายงานของผูจ้ ดั การสํานักงานปฏิบตั กิ ารกลาง
คําสังคณะสาธารณสุ
่
ขศาสตร์ ที่ 97/2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชีว้ ดั ของสํานักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
หน่วยบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีป่ ระจําหน่วยบริการวิชาการและ
ธุรกิจสัมพันธ์ ตามคําสังที
่ ่ 50/2552 ลงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินรายได้จาก
การบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 ลงวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2552
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและ
การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมในการพัฒนาการวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินในการปฏิบตั งิ าน
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์อตั ราค่าตอบแทน และการเบิกจ่ายเงิน
โครงการศึกษา ประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ประกาศสํานักงานบริการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้โครงการภายใต้
ข้อตกลงการบริหารจัดการของสํานักงานบริการฯ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
ข้อมูลวิเคราะห์ตน้ ทุนการฝึกอบรม
ข้อมูลวิเคราะห์ตน้ ทุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารโลหิตวิทยา
ข้อมูลรายได้ – รายจ่าย ของสํานักงานบริการฯ
สรุปข้อมูลโครงการรับทําวิจยั และทีป่ รึกษาผ่านหน่วยบริการวิชาการและธุรกิจ
สัมพันธ์
สรุปข้อมูลงานให้บริการศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
ฐานข้อมูลการใช้บริการของสํานักงานบริการฯ :- ข้อมูลการลงทะเบียนฝึกอบรม
ข้อมูล หน่วยงานตรวจสุขภาพประจําปี ข้อมูลผูต้ รวจสุขภาพประจําปี ผูร้ บั บริการ
นวดแผนไทยประยุกต์ ผูร้ บั บริการเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ การตรวจสิงแวดล้
่งแวดล้อมทัวไป
่
สถานประกอบการตรวจปล่องโรงงาน
ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม / วิทยากร
หน้า Website งานบริการวิชาการของแต่ละภาควิชา
โครงการการจัดทําระบบจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

178

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานคุณภาพด้ านการบริการวิชาการ
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข 4.1.4.2
เอกสารหมายเลข 4.1.4.3
เอกสารหมายเลข PH 4.1.5.1
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.1
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.2
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.3
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.4
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.5
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.6
เอกสารหมายเลข PH 4.2.1.7
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.1
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.2
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.3
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.4
เอกสารหมายเลข PH 4.2.2.5
เอกสารหมายเลข PH 4.3.1.1
เอกสารหมายเลข PH 4.3.2.1

เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
แบบสํารวจความพึงพอใจ
รูปภาพกิจกรรม
ผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ
เอกสารและจดหมายติดต่อหน่วยงานทีร่ บั บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ
ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการนวดแผนไทยประยุกต์
แบบประเมินความพึงพอใจการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
แบบประเมินความพึงพอใจเก้าอีเ้ พื่อสุขภาพ
แบบประเมินความพึงพอใจนวดแผนไทยประยุกต์
เอกสารประชาสัมพันธ์สาํ นักงานบริการ
ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ทาง Website ในปี 2552
จดหมายและเอกสารแบบฟอร์มทีใ่ ช้ตดิ ต่อกับผูใ้ ช้บริการ
แบบฟอร์มสํารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการ
ภาพตูร้ บั ความคิดเห็น
เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
สรุปจํานวนการให้บริการวิชาการ
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานคุณภาพด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
หมายเลขเอกสาร
เอกสารหมายเลข PH 5.1.1.1
เอกสารหมายเลข PH 5.1.1.2
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

PH 5.1.1.3
PH 5.1.1.4
PH 5.1.2.1
PH 5.1.2.2
PH 5.1.2.3
PH 5.1.3.1
PH 5.1.4.1
PH 5.2.1.1

เรือ่ ง/สาระของเอกสาร
คําสังคณะกรรมการทํ
่
านุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
แผนภูมแิ สดงโครงสร้างการบริหารงานด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อม
เอกสารแสดงการมอบหมาย/ กําหนดภาระหน้าที่ ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินงานตามแผน
รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ตารางแสดงข้อมูลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมอนุรกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
สรุปการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมประจําปี 2552
ใช้เอกสารเดียวกับหมายเลข PH 5.1.2.1
ใช้เอกสารเดียวกับหมายเลข PH 5.1.2.1
ใช้เอกสารเดียวกับหมายเลข PH 5.1.2.1
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ส่ วนที่ 6 ภาคผนวก
แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน ปี งบประมาณ 2551-2552
ชื่อหน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูร้ บั ผิดชอบในการกรอกข้อมูลพืน้ ฐาน นางสาวสุดใจ ประทีปทอง โทร. 02 640 9835
ข้อมูล
ข้อมูล
ลําดับที่
ชื่อข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ
จํ า นวนตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนปฏิ บ ั ติ ง าน ตัวบ่งชี้
1
ประจําปี งบประมาณทัง้ หมด
จํ า นวนตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนปฏิ บ ั ติ ง าน ตัวบ่งชี้
2
ประจําปี งบประมาณทีบ่ รรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
3
จํานวนหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ หมด
หลักสูตร
23
24
1) ระดับอนุปริญญา
หลักสูตร
2) ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
3
3
3) ระดับ ป.บัณฑิต
หลักสูตร
4) ระดับปริญญาโท (แผน ก)
หลักสูตร
14
16
5) ระดับปริญญาโท (แผน ข)
หลักสูตร
4
2
6) ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง
หลักสูตร
7) ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
2
2
8) ระดับปริญญาโท (แผน ก ข)
หลักสูตร
1
23
24
4
จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ หลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนว
ปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
1) ระดับอนุปริญญา
หลักสูตร
2) ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
3
3
3) ระดับ ป.บัณฑิต
หลักสูตร
4) ระดับปริญญาโท
หลักสูตร
19
19
5) ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง
หลักสูตร
6) ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
2
2
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์ หลักสูตร
20
21
5
มีภ าระงานที่ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
การค้ น คว้ า อิ ส ระเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตร
18
19
1) ระดับปริญญาโท
หลักสูตร
2
2
2) ระดับปริญญาเอก
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หมายเหตุ

สกอ.1.2
สกอ.1.2

สกอ.2.1

สกอ.2.1

สกอ.2.1

ข้อมูล
ข้อมูล
ลําดับที่
ชื่อข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทีน่ ักศึกษา หลักสูตร
20
21
6
ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์สาํ เร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามทีร่ ะบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
1) ระดับ ป.บัณฑิต
หลักสูตร
2) ระดับปริญญาโท
หลักสูตร
18
19
3) ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง
หลักสูตร
4) ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
2
2
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําตรง
คน
72
92
7
สาขาทีส่ าํ เร็จการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน ค่าเฉลีย่ 1-5
4
4
8
ในเรื่องคุณภาพการสอนเละสิง่ สนับสนุ น
การเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ย
ทุกหลักสูตร
1) ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
2) ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
3) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
4
4
4) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
4
4
5) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
6) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
7) ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
4 - 4.5
4 - 4.5
8) ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
4
4
9) ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง (ภาคปกติ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
10) ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง(ภาคพิเศษ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
11) ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
4-5
4-5
12) ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
ค่าเฉลีย่ 1-5
จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ จ ั ด ทํ า ขึ้ น ใหม่ ห รื อ หลักสูตร
9
ที่ปรับปรุ งและจํานวนหลักสูตรที่ย ังไม่ มี
การปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่
บุคคล ชุมชน องค์กรภายนอกมีสว่ นร่วม
1) ระดับอนุปริญญา
หลักสูตร
2) ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
2
3) ระดับ ป.บัณฑิต
4) ระดับปริญญาโท
หลักสูตร
10
7
5) ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง
6) ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
1
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หมายเหตุ
สกอ.2.1

สกอ.2.1
สกอ.2.2

สกอ.2.3

ข้อมูล
ข้อมูล
ลําดับที่
ชื่อข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552
10
จํานวนนักศึกษาปจั จุบนั ทัง้ หมดทุกระดับ
คน
1,717
1,921
การศึกษา
1) ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
คน
2) ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
คน
3) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
คน
798
1,014
4) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
คน
85
5) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)
คน
6) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)
คน
7) ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
คน
480
842
8) ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
คน
239
9) ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง (ภาคปกติ)
คน
10) ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง (ภาคพิเศษ)
คน
11) ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
คน
50
65
12) ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
คน
11
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า FTES
1301.42
(FTES) (รวมทุกหลักสูตร)
1) ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
FTES
2) ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
FTES
3) ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
FTES
559.59
242.31
4) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
FTES
5) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)
FTES
6) ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)
FTES
7) ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
FTES
464.01
542
8) ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
FTES
225.21
180
9) ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง (ภาคปกติ)
FTES
10) ระดับ ป.บัณฑิตขัน้ สูง (ภาคพิเศษ)
FTES
11) ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
FTES
52.63
58.33
12) ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
FTES
12

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
ทัง้ หมด เมื่อปรับค่ามาเป็ นปริญญาตรี
1) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(ภาคปกติ)
2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(ภาคพิเศษ)
3) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด
4) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ระดับ ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก
ทัง้ หมดเมื่อปรับค่าเป็ นปริญญาตรี

FTES

1301.42

FTES

562.44

FTES
FTES
FTES

183

971.61
448.57

หมายเหตุ
สกอ.2.12

สกอ.2.4,สมศ.
6.2

1) กลุ่ ม ส า ข า วิ ช า
วิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ
คูณด้วย 1
2) กลุ่ มส าข าวิ ช า
วิทยา-ศาสตร์ กายภาพ,
วิศวกรรม- ศาสตร์ คู ณ
ด้วย 2
3) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุ ร กิ จ การจัด การฯ,
ศิลปกรรมศาสตร์ฯ และ
สัง คมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ คูณด้วย 1.8
(สกอ.2.4)

ข้อมูล
ข้อมูล
ลําดับที่
ชื่อข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด รวมทัง้ ที่
คน
155
157
13
ปฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ

หมายเหตุ
สกอ.2.4,2.5,2.6,4.3,
4.4,4.5, 5.2,,5.3,7.7,
สมศ. 3.2, 5.9, 6.3, 6.4
สกอ.2.4,4.3,4.4,5.3, สม
ศ.5.9

14

จํานวนอาจารย์ประจําทีล่ าศึกษาต่อ

คน

6

6

15

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด วุฒติ ่ํากว่า
ปริญญาตรี
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด วุฒปิ ริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด วุฒปิ ริญญาโท
หรือเทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด วุฒปิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่า

คน

-

-

คน

-

-

สกอ.2.5

คน

52

47

สกอ.2.5

คน

102

110

จํ า น ว น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ทั ้ง ห ม ดที่ มี
ตําแหน่งอาจารย์
จํ า น ว น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ทั ้ง ห ม ดที่ มี
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํ า น ว น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ทั ้ง ห ม ดที่ มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์

คน

39

44

นับอาจารย์ท่ีลา
ศึกษาต่อด้วย
(สกอ.2.5, สมศ.
6.3)
สกอ.2.6

คน

49

46

คน

66

66

จํ า น ว น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ทั ้ง ห ม ดที่ มี
ตําแหน่งศาสตราจารย์
จํ านวนอาจารย์ ประจํ าหลักสู ตรบัณฑิ ต
ศึกษาทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะเป็ นอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะปฏิบตั งิ านจริง)
จํานวนอาจารย์ประจําระดับบัณฑิตศึกษา
ทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
จํ า นวนผลงานวิจ ัย และหรือ นวัต กรรม
การเรียนการสอนของคณาจารย์
จํานวนบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาทัง้ หมด

คน

1

1

คน

123

129

สกอ.2.6, สม
ศ.6.4
สกอ.2.6

คน

123

129

สกอ.2.13

ชื่อเรื่อง

-

-

สกอ.2.13

คน

435

คน

208

คน

120

สมศ.1.1, 1.2,
1.3
สกอ.2.8, สม
ศ.1.1
สกอ.2.9

คน

30

สกอ.2.9

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั ้ หมด
ทีต่ อบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ม่มงี าน
ทําประจําก่อนเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา

184

สกอ.2.6, สมศ.
6.4
สกอ.2.6, สมศ.
6.4

ข้อมูล
ข้อมูล
ลําดับที่
ชื่อข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552
คน
83
30
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ม่มงี าน
ทําประจําก่อนเข้าศึกษาและได้งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
31

32
33
34
35

36

37

จํ า นวนบัณ ฑิต ระดับ ปริญ ญาตรีท่ีไ ม่ มี
งานทํ า ประจํ า ก่ อ นเข้า ศึก ษาและได้ร ับ
เงิ น เดื อ นเริ่ ม ต้ น เป็ นไปตามเกณฑ์
หลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ม่มงี าน
ทําประจํา ก่อนเข้าศึกษาได้รบั เงิน เดือ น
เริม่ ต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ม่มงี าน
ทําประจํา ก่อนเข้าศึกษาได้รบั เงิน เดือ น
เริม่ ต้นสูงตํ่าเกณฑ์หลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจํา ภายใน 1 ปี นับจากวันทีส่ าํ เร็จ
การศึกษา
จํา นวนบัณ ฑิต ที่ไ ด้ร ับ เงิน เดือ นเริ่ม ต้ น
เป็ นไปตามเกณฑ์เงินเดือนของ ก.พ.

หมายเหตุ
สกอ.2.9

คน

13

สกอ.2.9, 2.10

คน

70

สกอ.2.10

คน

-

สกอ.2.10

คน

-

คน

151

ข้ อ มู ล ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการ
เรียนรูแ้ บบเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
1) จํานวนรายวิชาทีม่ ฝี ึกภาคสนาม
รายวิชา
2) จํานวนรายวิชาทีม่ ภี าคปฏิบตั ิ
รายวิชา
3) จํานวนรายวิชาเลือกเสรี
รายวิชา
4) จํานวนรายวิชาทีจ่ ดั การศึกษาเป็ นกลุ่มย่อย รายวิชา
5) จํ านวนรายวิชาที่ให้ นั กศึกษาค้นคว้ า/ รายวิชา
นําเสนอ
6) จํานวนรายวิชาที่เป็ นโครงการ (เช่น รายวิชา
Senior Project)
7) จํานวนชัวโมงที
่
เ่ ปิ ดให้บริการห้องสมุด ชัวโมง
่
ต่อวัน
8) จํ า น ว น ชั ่ว โ ม ง ที่ เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร ชัวโมง
่
คอมพิวเตอร์ต่อวัน
เรื่อง
จํานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ
มหาบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2549

185

78

สมศ.1.3

ตรี โท เอก ตรี
3 1
1 3
10 5
2 10
4 2
2 4
2 2
2 2

5

3

3

5

2

1

2

12

12

12

12

119

โท เอก
1
1
5
2
2
2
2
2

3

3

2

1

2

12

12

12

12

12

12

12

12

สมศ.6.6

ไ ม่ นั บ ซํ้ า แ ม้ ว่ า
ตีพิ ม พ์

เผยแพร่

มากกว่า 1 ครัง้
(สมศ.1.7)

ข้อมูล
ข้อมูล
ลําดับที่
ชื่อข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552
16
38
จํา นวนบทความจากวิท ยานิ พ นธ์ร ะดับ บทความ
ปริ ญ ญาโทของมหาบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาในปี การศึกษา 2549 ที่ได้
ตีพมิ พ์เผยแพร่
เรื่อง
4
39
จํ า นวนวิท ยานิ พ นธ์ร ะดับ ปริญ ญาเอก
ของดุ ษฎีบ ัณฑิต ที่สํา เร็จ การศึกษาในปี
การศึกษา 2549
40

41

จํา นวนบทความจากวิท ยานิ พ นธ์ร ะดับ บทความ
ปริ ญ ญาเอกของดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ที่สํ า เร็ จ
การศึกษาในปี การศึกษา 2549 ที่ได้
ตีพมิ พ์เผยแพร่
จํา นวนนัก ศึกษา บัณฑิต ศึก ษาป จั จุ บ ัน
คน
และศิษย์เก่า ทีส่ ําเร็จการศึกษาในรอบ 5
ปี ท่ผี ่านมาทัง้ หมดทุกระดับการศึกษาที่
ได้ร ับ รางวัล ประกาศเกีย รติคุ ณ ยกย่ อ ง
ระดับชาติหรือนานาชาติ
นักศึกษาปัจจุบนั
ด้านวิชาการ วิชาชีพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬา สุขภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านสิง่ แวดล้อม
ศิ ษย์เก่า
ด้านวิชาการ วิชาชีพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬา สุขภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านสิง่ แวดล้อม

42

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจั จุบนั และศิษย์
เก่าระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในรอบ
5 ปี ท่ีผ่ านมาทัง้ หมด ที่ไ ด้ร บั รางวัล ประกาศ
เกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติจาก
ผลงานวิจยั และหรือวิทยานิพนธ์

4

นักศึกษาบัณฑิ ตศึกษาปัจจุบนั
ผลงานวิจยั
วิทยานิพนธ์
ศิ ษย์เก่าบัณฑิ ตศึกษา
ผลงานวิจยั
วิทยานิพนธ์

186

ไ ม่ นั บ ซํ้ า แ ม้ ว่ า
ตีพิ ม พ์

เผยแพร่

มากกว่า 1 ครัง้
(สมศ.1.7)
ไ ม่ นั บ ซํ้ า แ ม้ ว่ า
ตีพิ ม พ์

เผยแพร่

มากกว่า 1 ครัง้
(สมศ.1.8)
ไ ม่ นั บ ซํ้ า แ ม้ ว่ า
ตีพิ ม พ์

เผยแพร่

มากกว่า 1 ครัง้
(สมศ.1.8)

53

47

1

คน

หมายเหตุ

48

1

49

4

50

9

51

52

4

1

35

สามารถนั บ รางว้ ล
ของนั ก ศึ ก ษาและ
ศิษย์เก่าภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ทุ ก ระดับ
การศึกษา
(สกอ.2.12, สมศ. 1.5)
สกอ.2.12

ข้อมูล
ข้อมูล
ลําดับที่
ชื่อข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552
จํานวนศิษย์เก่าทีส่ าํ เร็จการศึกษาในรอบ
คน
885
43
5 ปี ทผ่ี ่านมาทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา
47 48
49
50
51
52
47 61
70
65
ระดับอนุปริญญา
15 19
185
208
ระดับปริญญาตรี
6
24
5

ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

5
16
1

1 10
1
2

165

179

174

1

-

4

จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง รางวัล
ที่นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทัง้ หมด
ทุกระดับ การศึก ษาที่ได้รบั ในระดับชาติ
49 50 51 50 51
หรือนานาชาติ
ด้านวิชาการ วิชาชีพ
2 - ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬา สุขภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านสิง่ แวดล้อม
องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมการพัฒนานิ สิตนักศึกษา
45
ผลการประเมิน คุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร ค่าเฉลีย่
นักศึกษา (เทียบจากค่า 5 ระดับ)
1-5
43
27
46
จํ า นวนโครงการกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา โครงการ/กิจกรรม
แยกตามประเภทกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม
14
21
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ โครงการ/กิจกรรม
2
2
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และรักษา โครงการ/กิจกรรม
9
2
สิง่ แวดล้อม
กิจกรรมนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม
7
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม
11
2
จํา นวนนั ก ศึก ษาที่เ ข้า ร่ ว มทุ ก กิจ กรรม
คน
730
715
แยกตามประเภทกิจกรรม
กิจกรรมวิชาการ
คน
653
568
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
คน
270
290
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และรักษา
คน
605
562
สิง่ แวดล้อม
กิจกรรมนันทนาการ
คน
605
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คน
392
521
44

187

หมายเหตุ
สกอ.2.12

-

สมศ.1.6
52
สมศ.1.6
สมศ.1.6
สมศ.1.6
สมศ.1.6
สมศ.1.6

สกอ. 3.1
สกอ.3.2
สกอ.3.2

ลําดับที่

ชื่อข้อมูล

องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั
47
จํ า นวนเงิน สนั บ สนุ น การวิจ ัย และงาน
สร้างสรรค์

48

49

50

ข้อมูล
ข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552

หมายเหตุ

บาท

63,817,836

22,468,795

ไม่นับอาจารย์และ
นักวิจยั ทีล่ าศึกษา
ต่อ

จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
1) จากแหล่งทุนในประเทศ
2) จากแหล่งทุนต่างประเทศ
3) จากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
4) จากภาคเอกชน
5) จากแหล่งอื่นๆ (ภาครัฐ)
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60,438,394
55,203,114
5,235,280
3,379,442

17,329,025
4,554,000
719,250
12,055,775
5,139,770

(สกอ.4.3,สมศ.
2.3)

จํานวนอาจารย์ประจําทีไ่ ด้รบั ทุนทําวิจยั
จํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า ที่ไ ด้ ร ับ ทุ น จาก
ภายนอกสถาบัน
1) จํานวนอาจารย์ประจํา
2) จํานวนนักวิจยั
จํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า ที่ไ ด้ ร ับ ทุ น จาก
ภายในสถาบัน
1) จํานวนอาจารย์ประจํา
2) จํานวนนักวิจยั
จํ า นวนการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จ ั ย และ
งานสร้างสรรค์
จํานวนผลงานทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ

คน
คน

78
53

คน
คน
คน

53
25

คน
คน
ชื่อเรื่อง

25
57

44

ชื่อเรื่อง

29

39

ชื่อเรื่อง

28

59

จํ า นวนผลงานที่ตี พิม พ์ เ ผยแพร่ ร ะดับ
นานาชาติ
จํ า น ว น ผ ล ง า น ที่ จ ด สิ ท ธิ บั ต ร แ ล ะ
อนุสทิ ธิบตั ร
1) จํานวนผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั ร
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2) จํานวนผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ทีไ่ ด้รบั การจดอนุสทิ ธิบตั ร
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
จํ า นวนบทความวิจ ัย ที่ไ ด้ ร ับ อ้ า งอิง ใน
refereed journal หรือในฐานข้อมูล
- ระดับชาติ

ชิน้ งาน

สกอ.4.3,สมศ.
2.2
สกอ.4.3
1) ไ ม่ นั บ อ า จ า ร ย์
ประจําและนักวิจยั ที่ลา
ศึกษาต่อ
2) ไม่นบั ซํ้า
(สมศ.2.5)
1) ไ ม่ นั บ อ า จ า ร ย์
ประจําและนักวิจยั ที่ลา
ศึกษาต่อ
2) ไม่นบั ซํ้า
(สมศ.2.4)

46 47 48 49 50

สกอ.4.4,
2.1
สกอ.4.4,
2.1
สกอ.4.4,
2.1
สกอ.4.4,
2.7

51

ชิน้ งาน
ชิน้ งาน
ชิน้ งาน
ชิน้ งาน

-

1

-

-

-

-

ชิน้ งาน
ชิน้ งาน
ชื่อเรื่อง

-

1
58

-

-

107

-

ชิน้ งาน

188

-

สมศ.
สมศ.
สมศ.
สมศ.

สกอ.4.5, สมศ.
2.6

ข้อมูล
ข้อมูล
ลําดับที่
ชื่อข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552
- ระดับนานาชาติ
ชิน้ งาน
58
จํ า นวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ เ ป็ น
คน
2
3
51
นักวิจยั
จํานวนนักวิจยั ทีล่ าศึกษาต่อ
คน
52
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
จํานวนอาจารย์ประจําทีม่ สี ่วนร่วมในการ
คน
53
บริการวิชาการ
จํ า นวนกิ จ กรรมหรื อ โครงการบริ ก าร โครงการ/
54
กิจกรรม
วิชาการ

55

จํ า นวนอาจารย์ ท่ี เ ป็ นที่ ป รึ ก ษาเป็ น
กรรมการวิท ยานิ พนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็ นกรรมการวิ ช าการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรม
จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรม อนุ รั ก ษ์
56
ศิลปวัฒนธรรม
จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
57
ที่เ ข้า ร่ ว มกิจ กรรมหรือ โครงการพัฒ นา
นักศึกษา
จํ า นวนผลงานหรือ ชิ้ น งานการพัฒ นา
58
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น
ศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร และการจัดการ
จํ า นวนบุ ค ลากรประจํ า สายสนั บ สนุ น
59
ทัง้ หมด
จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่ วมประชุ ม
60
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
61

จํา นวนบุ ค ลากรประจํ า สายสนับ สนุ น ที่
ได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพ
- ในประเทศ

คน

121

หมายเหตุ

ส ก อ .
4.3,4.4,4.5,7.7
สกอ.4.3, 4.4

สกอ.5.2, สมศ.
3.2

329

กรณี 1 โครงการ
จัด หลายครัง้ ให้
นั บ ทุ ก ครั ้ง หาก
กลุ่ ม เป้ าห มา ย
แตกต่างกัน

(สกอ.5.3, สมศ.
3.1)

91

1) นั บ อาจารย์ ท่ี
ลาศึกษาต่อด้วย
2) ไม่นบั ซํ้า

(สมศ. 3.2)
โครงการ/
กิจกรรม

63

50

คน

730

715

ชื่อเรื่อง

-

0

ไม่นบั ซํ้า
(สกอ.6.2,สมศ.
6.8)

คน

155

153

สกอ.7.4,สมศ.
5.11

คน

145

141

คน
คน

104
41

1) ไม่ นั บ อาจารย์
ประจํ าและนักวิจ ัย
ทีล่ าศึกษาต่อ
2) ไม่นบั ซํ้า

คน

131

คน

131

189

สกอ.6.1, สมศ.
4.1
ไม่นบั ซํ้า
(สมศ. 6.8)

(สกอ.7.4,สมศ.
5.9)

53

1) นับรวมบุคลากร
สายสนั บ สนุ น ที่ลา
ศึกษาต่อ

ข้อมูล
ข้อมูล
ลําดับที่
ชื่อข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
หมายเหตุ
2551
2552
2) ไม่นบั ซํ้า
- ต่างประเทศ
คน
(สกอ.7.4,สมศ.
5.11)
จํานวนอาจารย์ประจํา (รวมนักวิจ ัย) ที่
คน
7
2
สกอ.7.7
62
ได้ ร ั บ รางวัล ผลงานทางวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
- ด้านการวิจยั
คน
สกอ.7.7
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
คน
สกอ.7.7
- ด้านอื่นๆ
คน
7
2
สกอ.7.7
งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารย์ทงั ้ ใน
บาท
82,470
249,771
และต่างประเทศ
องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ
ร า ย รั บ ทั ้ ง ห ม ด ข อ ง ส ถ า บั น
บาท
211,062,300
189,379,100 สกอ.8.1
63
(ปี งบประมาณ)
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
บาท
7,030,203
สกอ.8.1
64
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของสถาบันโดยไม่รวม
บาท
121,854,873
สกอ.8.1, สม
65
ครุภณ
ั ฑ์อาคารสถานทีแ่ ละทีด่ นิ
ศ.5.7
- ปี งบประมาณ
บาท
195,471,454 169,542,839.96 สกอ.8.1, สม
ศ.5.7
- ปี การศึกษา
บาท
สกอ.8.1, สม
ศ.5.7
ค่า ใช้จ่ า ยด้า นครุ ภัณฑ์ อาคาร สถานที่
บาท
73,601,580 56,447,425.90 สกอ.8.1
66
และทีด่ นิ (ปี งบประมาณ)
ค่ า ใช้จ่ า ยและมูล ค่ า ของสถาบัน ในการ
บาท
11,555,003
สมศ. 3.4
67
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ค่ า ใช้ จ่ า ย (in-cash)
1) จํานวนค่าใช้จ่ายทีส่ ถาบันใช้ไปในการ
บาท
5,228,053
68
หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย
ให้ บ ริก ารทางวิช าการและวิช าชี พ แก่
ทัง้ หมดในรู ป ของตัว
เงินที่ใช้ในการบริการ
ชุมชนหรือสังคม

69

2) มู ล ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการที่ อ าจารย์
ประจํ า ของสถาบั น ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม
รวมทัง้ ค่ า วัสดุ อุ ป กรณ์ และค่ า แรงงาน
ทีใ่ ช้เพื่อประกอบการให้บริการวิชาการ
จํานวนค่าใช้จ่ายและมูลค่าใช้จ่ายเป็ นตัวเงิน
ที่เ กิ ด ขึ้น ในการที่ อ าจารย์ ป ระจํ า ของ
สถาบันได้ใช้เพื่อการอนุ รกั ษ์ พัฒนา และ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ศลิ ปะและวัฒนธรรม

บาท

6,326,950

บาท

454,341

190

วิชาการและวิชาชีพ
มูลค่า (in-kind) หมายถึง
ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการ
คํ า นวณเป็ นจํ า นวน
เงิ น เที ย บเคี ย งจาก
บริการทีส่ ถาบันจัดให้

2,754,562

สมศ. 4.2

ข้อมูล
ข้อมูล
ลําดับที่
ชื่อข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552
1) จํานวนค่าใช้จ่ายทีส่ ถาบันใช้ไปในการ
บาท
2,933,441
2,480,462
อนุรกั ษ์ พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิ ล ปะ และวัฒ นธรรม ให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาการแก่ชุมชนหรือสังคม
2) มูลค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จากการคํานวณเป็ น
บาท
160,900
274,100
จํานวนเงินเทียบเคียงจากการที่อาจารย์
ประจํ า ของสถาบั น ได้ ใ ช้ เ พื่ อ อนุ ร ั ก ษ์
พัฒ นา และสร้า งเสริม เอกลัก ษณ์ ศิล ปะ
และวัฒนธรรม
70
71
72

73

71

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
ค่ า ใช้ จ่ า ยและมู ล ค่ า ในการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พื่ อ พั ฒ น า อ า จ า ร ย์
(ปี งบประมาณ)
1) ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ พัฒ นาคณาจารย์ ใ น
ประเทศ
2) ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ พัฒ นาคณาจารย์ ใ น
ต่างประเทศ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ ใ ช้ ใ น ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ ศู น ย์ ส า ร ส น เ ท ศ
(ปี งบประมาณ)
1) งบประมาณแผ่นดิน
2) งบเงินรายได้

เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปี งบประมาณ)
1) งบประมาณแผ่นดิน
2) งบเงินรายได้

หมายเหตุ
ค่า ใช้จ่า ย (in-cash)
หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย
ทัง้ หมดในรู ป ของตัว
เงินทีใ่ ช้ไป
มูลค่า (in-kind) หมายถึง
ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการ
คํ า นวณเป็ นจํ า นวน
เงิ น เที ย บเคี ย งจาก
บริการที่สถาบันได้ใช้
เพื่อ อนุ ร ักษ์ พัฒนา
แ ล ะ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
เอกลัก ษณ์ ศิล ปะและ
วัฒนธรรม

บาท

11,555,003

สกอ.8.1

บาท

2,550,760

2,754,562 สกอ.8.1

บาท

82,470

บาท

40,500

บาท

41,970

บาท

2,274,880

บาท
บาท

350,811
1,924,069

บาท
บาท
บาท

168,523,700
137,787,200
30,736,500

191

สกอ.8.1, สมศ.
5.10

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทั ้ ง ห ม ด
หมายถึง งบดําเนินการ
และงบลงทุ นที่เกี่ยวกับ
ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด
คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศ คิดจากทัง้
สองแหล่ ง คื อ จาก
งบประมาณแผ่ น ดิ น
และงบเงินรายได้ (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน)
(สกอ.8.1, สมศ. 6.9)
เงิ น เหลื อ จ่ า ยสุ ท ธิ
หมายถึง รายได้
ทัง้ หมดของสถาบัน
ภายหลั ง ที่ ห ั ก จา ก
ง บ ดํ า เ นิ น ก า ร
ทั ้ ง ห ม ด อ อ ก แ ล้ ว
(สกอ.8.1, สมศ.5.8)

ลําดับที่
72

ชื่อข้อมูล
สินทรัพย์ถาวร (ปี งบประมาณ)

ข้อมูล
ข้อมูล
หน่ วยนับ ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2551
2552
บาท
50,899,465
44,484,892

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ ระดับ
73
การศึก ษาภายใน ตามเกณฑ์ 5 ระดับ
ของ สกอ.
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3

หมายเหตุ
สิ น ท รั พ ย์ ถ า ว ร
แบ่งเป็ น 3 ประเภท
ย่ อ ย คื อ ค รุ ภั ณ ฑ์
อาคารสถานที่ และ
ที่ ดิ น (คํ า นวณจาก
ราคาสิ น ทรั พ ย์ เ มื่ อ
ได้มา
ค่ า เสื่ อ มราคาสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน
2549)
(สกอ.8.1, สมศ.5.8)

สกอ. 9.3

มี

มี
มี

มี

มี
มี

หน่ วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
ตัวบ่งชี้
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนิ นการ
มีการกําหนดปรัชญาหรือ มี/ไม่มี
มี
มี
1.1
ปณิ ธาน
ตลอดจนมี
กระบวนการ พัฒนากลยุทธ์
แผนดําเนินงานและมีการ
กํ า หนดตัว บ่ ง ชี้ เพื่อ วัด
มี
มี
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดํ า เนิ น งานตามแผนให้
ครบ ทุกภารกิจ
มี
มี
มี
มี
หมายเหตุ

คะแนน 1 : มีการ
ดําเนินการ ไม่ครบ 5
ข้อแรก
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อแรก
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

การคํานวณ

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและ
แผนปฏิ บ ั ติ ก ารประจํ า ปี ให้ ส อดคล้ อ งกั น และกั น และ
สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของการดําเนินงาน และกําหนด
เป้าหมายของแต่ ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด ความสําเร็จ ของการ
ดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีก ารติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และรายงาน
ผลต่อผูบ้ ริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการ
ดําเนินงาน เป้าประสงค์เป้าหมายกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ ปจั จุบนั และแนวโน้ มใน
อนาคตอย่างสมํ่าเสมอ
7. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น และผลการวิ เ คราะห์ ม า
ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดําเนิ นการตามตัวบ่งชี้ ของ สกอ. และ สมศ. ประจําปี งบประมาณ 2551-2552
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
มีร ะบบและกลไกในการ
2.1
พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร
หลักสูตร

มี/ไม่มี

มี
มี
มี
มี

มี
มี

มี
มี
มี
มี

มี
มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร บ ร ร ลุ ร้อยละ
1.2
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบตั งิ านทีก่ าํ หนด

ตัวบ่งชี้

คะแนน 1 : บรรลุ เป้ าหมาย
ร้อยละ 60-74
คะแนน 2 : บรรลุ เป้ าหมาย
ร้อยละ 75-89
คะแนน 3 : บรรลุ เป้ าหมาย
ร้อยละ 90-100

หมายเหตุ

คะแนน 1 : มี ก า ร
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสูตร
ดําเนินการ ไม่
2. มี ก ารกํ า หนดเป้ าหมายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ทุ ก
ครบ 5 ข้อแรก
หลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
คะแนน 2 : มี ก า ร
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสูตรใหม่และ
ดําเนินการ 5 การปรับ ปรุ ง หลัก สูต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน
6 ข้อแรก
หลักสูตรทุกเรื่อง
คะแนน 3 : มี ก า ร
ดําเนิน การครบ
4. มีก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การดํ า เนิ น การทุ ก หลัก สู ต ร
ทุกข้อ
ประจําปี การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ร้ อ ยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตทีท่ ํางาน
ตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสูตร
ประจําปี การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลัก สู ต รที่เ ปิ ด สอนทุ ก หลัก สู ต รได้ ม าตรฐานตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รทุ ก เรื่อ ง และมี ก ารประกัน
คุณ ภาพหลัก สูต รครบทุก ประเด็น ตามเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตร

จํานวนตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั งิ านประจําปี
x100
งบประมาณทีบ่ รรลุเป้าหมาย
จํานวนตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั งิ านประจําปี
งบประมาณทัง้ หมด

การคํานวณ
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ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
หมายเหตุ
สกอ. สมศ.
51)
52)
ไม่มี
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยั (ปริญญา
โท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ทีเ่ ปิ ดสอนมี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทัง้ หมด
%
23
24
จํานวนหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานหลักสูตร
6.1 ร้อ ยละของหลัก สูต รที่ไ ด้
x100
ของกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานต่ อ หลั ก สู ต ร
ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาเปิ ดสอน
ทัง้ หมด
ในปี การศึกษานัน้
มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้น มี/ไม่มี
มี
มี
2.2
1. มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึง คะแนน 1 : มี ก า ร
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของการจัด การศึก ษาทุ ก
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ดํ า เ นิ น ก า ร
หลักสูตร
ไม่ครบ 5 ข้อ
มี
มี
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการ
แรก
เรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญทุกหลักสูตร
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ
มี
มี
3. มีการใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการ
5-6 ข้อแรก
สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ ุกหลักสูตร
คะแนน 3 : มี ก า ร
มี
มี
4. มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และ
ดําเนิน การครบ
หลากหลาย ทีจ่ ะสนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รียน
ทุกข้อ
มี
มี
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ทจ่ี ดั ให้ผเู้ รียนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รียนทุก
หลักสูตร
มี
มี
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รียน ในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ุกหลักสูตร
มี
มี
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา
ผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร

ตัวบ่งชี้
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2.3

มีโครงการหรือกิจกรรมที่
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนซึง่ บุคคล องค์กร และ
ชุมชนภายนอกมีสว่ นร่วม

มี/ไม่มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
มี
มี
6.6 กระบวนการเรียนรู้ท่เี น้ น มี/ไม่มี
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น สํ า คั ญ
โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
มี
มี
การปฏิ บ ั ติ
และ
ประสบการณ์จริง
มี
มี

ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ

(1) คณาจารย์มคี วามรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัด
การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
(2) คณาจารย์ม ีก ารวิเ คราะห์ศ ัก ยภาพของผู้เ รีย นและ
เข้าใจผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล
(3) คณาจารย์มคี วามสามารถในการจัดประสบการณ์ท่เี น้ น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
(4) คณาจารย์มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองและผูเ้ รียน
(5) คณาจารย์ มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนที่
สอดคล้ อ งกับ สภาพการเรีย นรู้ ท่ีจ ัด ให้ ผู้ เ รีย นและอิ ง
พัฒนาการของผูเ้ รียน
(6) คณาจารย์มีการนํ าผลการประเมินมาปรับเปลี่ย นการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มตามศักยภาพ
(7) คณาจารย์มกี ารวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนและนําผลไปใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียน
1. มีระบบและกลไกทีก่ ําหนดให้ผูท้ รงคุณวุฒิ หรือผูร้ ใู้ น คะแนน 1 : มี ก า ร
ชุ ม ชนมาช่ ว ยในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รทุ ก
ดํ า เนิ น การไม่
หลักสูตร
ครบ 4 ข้อแรก
2. มีการจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ผูเ้ รียนมีความรู้ คะแนน 2 : มี ก า ร
ดําเนินการ 4
และทักษะทีน่ ําไปใช้ในการปฏิบตั ไิ ด้จริง โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ข้อแรก
หรือผูร้ ใู้ นชุมชนมีสว่ นร่วม ทุกหลักสูตร
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

การคํานวณ
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มี

มี

0
47*100/157
=29.94
110*100/157
= 70.06

0
52/*100/155 =
33.55
103*100/155 =
66.45

6.3 สัดส่วนของอาจารย์ประจํา สัดส่วน
ที่ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า ต รี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าต่ ออาจารย์
ประจํา

มี

มี

2.5

มี

มี

%
1,301.42/155
6.2 จํ านวนนั กศึกษาเต็ มเวลา
เ ที ย บ เ ท่ า ต่ อ จํ า น ว น ของเกณฑ์
= 8.40
อาจารย์ประจํา
มาตรฐาน

รายละเอียด

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
51)
52)

2.4

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

จํานวนอาจารย์ประจําทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก X100
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทัง้ ทีก่ ําหนด
และไม่กาํ หนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือ
หน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียน
การสอนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากผูท้ รงคุณวุฒหิ รือชุมชน
ภายนอกสถาบัน
ทุกหลักสูตร
5. มีการนํ าผลการประเมินไปปรับปรุ งการ
มีส่วน
ร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
(เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่ออาจารย์
ประจําของกลุม่ สาขาที่ 1) x (FTES ของกลุ่ม
สาขาที่ 1)+(เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่อ
อาจารย์ประจําของกลุม่ สาขาที่ 2)x (FTES
ของกลุ่มสาขาที่ 2)+(เกณฑ์มาตรฐานของ
FTES ของกลุ่มสาขาที.่ ..n)x(FTES ของกลุ่ม
สาขาที.่ ..n)
ผลรวมของ FTES ทุกกลุ่มสาขาวิชาของสถาบัน
จํานวนอาจารย์ประจําทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี X100
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด
จํานวนอาจารย์ประจําทีม่ วี ุฒปิ ริญญาโท X100
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด

การคํานวณ

คะแนน 1 :
วุ ฒิป ริญ ญาเอกอยู่ร ะหว่ า ง
ร้อ ยละ 1-39 หรือ วุ ฒิ
ปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อย
ละ 40-59 แต่วุฒปิ ริญญาตรี
มากกว่า ร้อยละ 5

คะแนน 1 : >+10% หรือ < 10% ของเกณฑ์มาตรฐาน
คะแนน 2 : 6-9.99% และ –
6-(-9.99)% ของเกณฑ์
มาตรฐาน
คะแนน 3 : (-5.99)-5.99%
ของเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ
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รายละเอียด

44*100/157
=28.03
46*100/157
=29.30

39*100/155
= 25.16
49*100/155 =
31.61

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
51)
52)

2.6 6.4 สัดส่วนของอาจารย์ประจํา สัดส่วน
ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อาจารย์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์
และ
ศาสตราจารย์

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

จํานวนอาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่ง
อาจารย์
X100
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด
จํานวนอาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่ง
X100
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด

การคํานวณ

คะแนน 2 :
1. วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า เ อ ก อ ยู่
ระหว่างร้อยละ 40-59
และ
2. วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี เ ท่ า กั บ
หรือน้อยกว่าร้อยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 60 และ
2. วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ม ากกว่ า
ร้อยละ 5
คะแนน 3 :
1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 60 และ
2. วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี เ ท่ า กั บ
หรือน้อยกว่าร้อยละ 5
คะแนน 1
:
ผู้ดํารงตําแหน่ งระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันอยู่
ระหว่างร้อยละ 1-44 หรือผู้
ดํารงตําแหน่ งระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 45-69 แต่ผู้ดํารง

หมายเหตุ
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สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

รายละเอียด

1*100/155 =
0.01

1*100/157=0.64

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
51)
52)
66*100/155 =
66*100/157
0.43
=42.04
ตําแหน่งระดับ รศ. ขึน้ ไปน้อย
กว่าร้อยละ 30

จํานวนอาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์
X100
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด
จํานวนอาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์
X100
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด

คะแนน 2 :
1. ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ งระดั บ
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่
ระหว่างร้อยละ 45-69 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ.
ขึ้น ไปเท่ า กับ หรือ มากกว่ า
ร้อยละ 30
หรือ
1. ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ งระดั บ
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
มากกว่ า หรือ เท่า กับ ร้อ ยละ
70 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ.
ขึน้ ไปน้อยกว่าร้อยละ 30
คะแนน 3 :
1. ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ งระดั บ
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
มากกว่ า หรือ เท่า กับ ร้อ ยละ
70 และ
2. ผูด้ ํารงตําแหน่ งระดับ รศ.
ขึ้นไป เท่ า กับหรือ มากกว่ า
ร้อยละ 30

หมายเหตุ
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2.8

ระดับ

มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก มี/ไม่มี
สนับสนุ นให้อาจารย์ประจํา
ทําการวิจ ัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

6.7 ระดับ ความพึง พอใจของ
นักศึกษาต่ อ คุณ ภาพการ
สอนของอาจารย์ แ ละสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

132
มี
มี

มี
มี

มี

4

4

มี

4-5

มี

มี
4-5

มี
มี

มี
มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
มี
มี
2.7 6.5 มีกระบวนการส่งเสริมการ มี/ไม่มี
ปฏิบ ัติ ต ามจรรยาบรรณ
มี
มี
วิชาชีพของคณาจารย์

ตัวบ่งชี้

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ การวิจ ัย และพัฒ นานวัตกรรมการ
เรียนการสอน
2. มีก ลไกการบริห ารวิช าการที่จ ะกระตุ้ น ให้อ าจารย์
คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้าน การเรียนการสอน
3. มีแหล่งทุนสนับสนุ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ ไม่ครบ 3 ข้อแรก
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ข้อแรก
คะแนน 3 : มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีก ระบวนการส่ ง เสริม ให้ผู้เ กี่ย วข้อ งได้ป ฏิบ ัติต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มี ร ะบบในการดํ า เนิ น การกั บ ผู้ ท่ี ไ ม่ ป ฏิ บ ั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนินการวางแผนป้องกัน หรือหาแนวทาง แก้ไขการ
กระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์
2. ระดับ ความพึง พอใจของนั ก ศึก ษาต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

คะแนน 1 : ระดับความพึง
พอใจมีค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1-2.49
คะแนน 2 : ระดับความพึง
พอใจมีค่าเฉลีย่ ระหว่าง
2.5-3.49
คะแนน 3 : ระดับความพึง
พอใจมีค่าเฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.5
ขึน้ ไป
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3-4 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทุกข้อ

หมายเหตุ
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1.2 ร้อ ยละของบัณ ฑิต ระดับ
ปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําตรง
สาขาทีส่ าํ เร็จการศึกษา

%

128*100/162
=79.012811121
2V/128*1000!

88

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี
ในปี การศึกษานัน้ ทีไ่ ด้งานทําทัง้ หมด

จํานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา

x100

(ไม่ นั บ ผู้ ท่ี มี ง านทํ า หรื อ มี
กิจ การของตนเองที่ม ีรายได้
ประจําอยู่แล้ว)
คะแนน 1 : ร้อยละ 1 – 59
คะแนน 2 : ร้อยละ 60 - 79
คะแนน 3 : ม า ก ก ว่ า ห รื อ
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ
80
(นับเฉพาะบัณฑิตทีไ่ ม่มงี าน
ทําก่อนเข้าศึกษาต่อ)

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
หมายเหตุ
สกอ. สมศ.
51)
52)
มี
มี
4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษา อย่างสมํ่าเสมอ
มี
มี
5. มีการสร้างเครือข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรียนการ
สอนทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
คะแนน 1 : ร้อยละ 1 - ร้อย
2.9 1.1 ร้อ ยละของบัณ ฑิต ระดับ ร้อยละ 83*100/208 =
78
จํานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทําหรือ
ละ 59
39.90
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําและ
คะแนน 2 : ร้อยละ 60 X100
การประกอบอาชีพ อิส ระ
นับจากวันทีส่ าํ เร็จการศึกษา
ร้อยละ 79
ภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตสําเร็จการศึกษาทัง้ หมด
คะแนน 3 : ม า ก ก ว่ า ห รื อ
ในปี การศึกษานัน้
เท่ากับร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้
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1.5 จํา นวนนัก ศึก ษา หรือ
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ
คุณธรรม จริยธรรม หรือ
รางวัลทางวิชาการ หรือ
ด้ า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ

คน

2.11 1.4 ระดับ ความพึง พอใจของ คะแนน
นายจ้าง ผู้ประกอบการ
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

53

-

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
151*100/162
2.10 1.3 ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ร้อยละ
ปริญญาตรีทไ่ี ด้รบั เงินเดือน
= 93.21
เริม่ ต้นเป็ นไปตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้รบั
เงินเดือนเริม่ ต้นเป็ นไปตามเกณฑ์ X100
จํานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทํา/มีรายได้
ประจําจาการประกอบอาชีพอิสระทัง้ หมด
ในปี การศึกษานัน้

การคํานวณ

คะแนน 1 : ร้อยละ 1-ร้อย
ละ 74 ได้รบั เงินเดือนเท่ากับ
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ.
คะแนน 2 : ร้อยละ 75-ร้อย
ละ 99 ได้รบั เงินเดือนเท่ากับ
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ.
คะแนน 3 : ร้อยละ 100
ได้รบั เงินเดือนเท่ากับหรือสูง
กว่าเกณฑ์ ก.พ.
คะแนน 1 : ระดับความพึง
พอใจมีคะแนนเฉลีย่ อยู่
ระหว่าง 1 - 2.49
คะแนน 2 : ระดับความพึง
พอใจมีคะแนนเฉลีย่ อยู่
ระหว่าง 2.50 - 3.49
คะแนน 3 : ระดับความพึง
พอใจมีคะแนนเฉลีย่ มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.50
คะแนน 1 : จํานวน 0 คน
คะแนน 2 : จํานวน 1 คน
คะแนน 3 : จํานวนตัง้ แต่ 2
คนขึน้ ไป
1) นับได้ทงั ้ รางวัล
นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ นอก
เวลา และศิษย์เก่า

หมายเหตุ
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133

2.12

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติ ในรอบ 3 ปี ท่ี
ผ่านมา
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร้อยละ
ป จั จุ บ ั น และศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผ่ านมา ที่ไ ด้ร ับ การ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มใ น
ระดับชาติหรือนานาชาติ

รายละเอียด

53*100/885
= 5.99

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
51)
52)

คะแนน 1 : ร้อยละ 0.003 –
ร้อยละ 0.015
คะแนน 2 : ร้อยละ 0.016 –
ร้อยละ 0.029
คะแนน 3 :
1. มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 0.030 และ

2. นั ก ศึก ษาบัณ ฑิต ศึก ษา
แ ล ะ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ไ ด้ รั บ
รางวัล จากผลงานวิ จ ั ย
และ หรื อ วิ ท ยานิ พน ธ์
ม า ก ก ว่ า ห รื อ เ ท่ า กั บ
0.060
หมายเหตุ กรณีได้ตามข้อ
1 แต่ไม่ได้ขอ้ 2 ถือว่า
ได้คะแนน 2
 ก า ร คิ ด ค่ า ร้ อ ย ล ะ คิ ด
เหมือนเกณฑ์ทวไป
ั่
 เกณฑ์ ค ะแนน 3 ข้ อ 2
เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตบัณฑิ ตและวิ จยั
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจั จุบนั และ
ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ าํ เร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา ทีไ่ ด้รบั
รางวัลจากผลงานวิจยั และหรือวิทยานิพนธ์
ในปี การศึกษาปจั จุบนั
X100
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจั จุบนั และ
ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาทีส่ าํ เร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ทีผ่ ่านมาทัง้ หมด

2) นั บ ซํ้ า ได้ ห ากนั ก ศึก ษา
หรื อ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ได้ ร ับ รางวั ล
หลายครัง้ ในรอบ 3 ปี ท่ผี ่าน
มา

หมายเหตุ

เกณฑ์ทวไป
ั่
จํานวนนักศึกษาและศิษย์เก่าทีส่ าํ เร็จ
การศึกษา ในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมาทัง้ หมด
ทุกระดับการศึกษา ทีไ่ ด้รบั รางวัล
X100
ั บนั
ทุกประเภทในปี การศึกษาปจจุ
จํานวนนักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่า
ทีส่ าํ เร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา
ทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา

การคํานวณ
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2.13

ร้อยละของอาจารย์ประจํา ร้อยละ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
มีคุณสมบัติเป็ น ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ท่ี ทํ า หน้ า ที่
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์

รายละเอียด

-0-

110*100/121 =
90.91

2

82.16

129*100/100=

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
51)
52)

1.6 จํานวนวิทยานิ พนธ์และงาน ชิน้ งาน
วิชาการของนักศึกษาที่ได้รบั
รางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปี ท่ี
ผ่านมา

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ทีท่ าํ หน้าทีอ่ าจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรของสถาบัน
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ทัง้ หมดทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหลักสูตร

การคํานวณ

X100

115

(นับซํ้าได้ห ากผลงานได้ร ับ
รางวัลหลายครัง้ ในรอบ 3 ปี ท่ี
ผ่านมา)

คะแนน 1 : จํ า น ว น 1 -5
รางวัล
คะแนน 2 : จํ า น ว น 6 -8
รางวัล
คะแนน 3 : จํานวนตัง้ แต่ 9
รางวัลขึน้ ไป

คํ า นวณจากสู ต รเกณฑ์
เฉพาะสถาบันที่เน้ นการ
ผลิตบัณฑิตและวิจยั
คะแนน 1 : ร้อยละ 50 –
ร้อยละ 69
คะแนน 2 : ร้อยละ 70 –
ร้อยละ 89
คะแนน 3 : มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 90 (นับ
เฉพาะอาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ าน
จริง)

หมายเหตุ
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มี
มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี

100

มี
มี

4*100/4 =
100IV/0!#D4*IV/
0!

องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมการพัฒนานิ สิตนักศึกษา
มี ก า ร จั ด บ ริ ก า ร แ ก่ มี/ไม่มี
3.1
นักศึกษาและศิษย์เก่า

1.8 ร้ อ ย ล ะ บ ท ค ว า ม จ า ก
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่
ตีพมิ พ์ เผยแพร่ต่อจํานวน
วิ ทยานิ พนธ์ ปริ ญญาเอก
ทัง้ หมด

%

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
1.7 ร้ อ ย ล ะ บ ท ค ว า ม จ า ก
%
16*100/119 =
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่
13.45 IV/0!
58.82
ตีพมิ พ์ เผยแพร่ต่อจํานวน
วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญ ญาโท
ทัง้ หมด

ตัวบ่งชี้

( ไ ม่ นั บ ซํ้ า แ ม้ ว่ า ตี พิ ม พ์
เผยแพร่มากกว่า 1 ครัง้ )

( ไ ม่ นั บ ซํ้ า แ ม้ ว่ า ตี พิ ม พ์
เผยแพร่มากกว่า 1 ครัง้ )
คะแนน 1 : ร้อยละ 1 - 49
คะแนน 2 : ร้อยละ 50 - 74
คะแนน 3 : ตัง้ แต่รอ้ ยละ 75
ขึน้ ไป

คะแนน 1 : ร้อยละ 1 - 39
คะแนน 2 : ร้อยละ 40 - 59
คะแนน 3 : ตัง้ แต่รอ้ ยละ 60
ขึน้ ไป

หมายเหตุ

คะแนน 1 : มี ก า ร
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาปี ท่ี 1
ดํ า เนิ น การไม่
2. มีการจัดบริการด้านสิง่ อํานวยความสะดวก ทีเ่ อื้อ
ครบ 7 ข้อแรก
ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ
3. มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
7 ข้อแรก
คะแนน
3
:
มีการดําเนินการ
ของนักศึกษา
ครบทุกข้อ
4. มีการจัดบริการให้คาํ ปรึกษาแก่นกั ศึกษา
5. มีบ ริก ารข้อมูล ข่า วสารที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อนัก ศึก ษา
และศิษย์เก่า

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกของดุษฎีบณ
ั ฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปี
X100
การศึกษานัน้ ทีไ่ ด้ตพี มิ พ์เผยแพร่
จํานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปี
การศึกษานัน้

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ของมหาบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปี
การศึกษานัน้ ทีไ่ ด้ตพี มิ พ์เผยแพร่
X100
จํานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
ของมหาบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปี
การศึกษานัน้

การคํานวณ
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135

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
หมายเหตุ
สกอ. สมศ.
51)
52)
มี
มี
6. มีก ารจัด โครงการเพื่อ พัฒ นาประสบการณ์ ทาง
วิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
มี
มี
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ทัง้ 5 เรื่อง
ข้างต้นเป็ นประจําทุกปี
ไม่มี
8. นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก าร มา
พัฒนาการจัดบริการแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม มี/ไม่มี
มี
มี
3.2
1. มีก ารจัด ทําแนวทางส่ง เสริม การจัด กิจ กรรม
ที่ คะแนน 1 : มี ก า ร
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต
นั ก ศึก ษาที่ค รบถ้ ว นและ
ดํ า เนิ น การไม่
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ครบ 3 ข้อแรก
มี
มี
2.มี
ก
ารส่
ง
เสริ
ม
ให้
ส
ถาบั
น
และองค์
ก
ารนั
ก
ศึ
ก
ษา
จั
ด
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ
ของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
กิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท โดย อย่างน้อยต้อง
3 ข้อแรก
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
- กิจกรรมวิชาการ
ครบทุกข้อ
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มี
มี
3. มีก ระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรม ทัง้ ทีจ่ ดั โดยสถาบันและองค์การนักศึกษาทุกสิน้
ปี การศึกษา
มี
มี
4. มีก ารนํ า ผลการประเมิน ไปปรับปรุ งการจัด กิจ กรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้

205

องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั
มี ก ารพั ฒ นาระบบและ
4.1
กลไกในการสนับสนุ นการ
ผ ลิ ต ง า น วิ จ ั ย แ ละ ง า น
สร้างสรรค์

มี/ไม่มี

136
มี

มี
มี
มี

มี
มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
%
730*100/883 = 715*100/1,014
6.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
82.67
=70.51
ร่ ว มกิ จ กรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้

คะแนน 1 : ร้อยละ 1 - 39
คะแนน 2 : ร้อยละ 40 - 59
คะแนน 3 : ม า ก ก ว่ า ห รื อ
เท่ า กับ ร้ อ ยละ
60

หมายเหตุ

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้ คะแนน 1 : มีก ารดํ า เนิ น การ
ไม่ครบ 3 ข้อ
บรรลุ เป้ าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้ องกับ
คะแนน 2 : มีก ารดํ า เนิ น การ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
3 - 4 ข้อ
2. มี ก ารจั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ คะแนน 3 : มีก ารดํ า เนิ น การ
เกีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทใ่ี ช้
อย่างน้อย 5 ข้อ
ประโยชน์ได้จริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล
แหล่ง ค้นคว้าต่ างๆ เพื่อสนับสนุ นงานวิจ ัยและงาน
สร้างสรรค์
4. มีร ะบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุ ค คลด้า นการ
วิจยั
5. มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจยั ที่มี
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น
6. มีร ะบบและกลไกส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
นั ก วิ จ ั ย กั บ องค์ ก รภายนอกทั ง้ ภาครั ฐ เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
x100
นักศึกษาในปี การศึกษานัน้
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทัง้ หมดในปี การศึกษานัน้

การคํานวณ

206

4.3

มี

มี

5,139,770/154
=145,901.27

มี

มี

เงินสนับสนุ นงานวิจยั และ บาท/คน 69,211,836/157
งานสร้างสรรค์จากภายใน
= 440,839.72
และภายนอกสถาบัน ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

มี

มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
มี ร ะ บบ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร มี/ไม่มี
มี
มี
4.2
ความรูจ้ ากงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์
มี
มี

ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ

1. มีระบบและกลไกสนับสนุ นการเผยแพร่ผลงานวิจยั คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม่
และงานสร้างสรรค์ทงั ้ ในวงการวิชาการและการนําไปใช้
ครบ 3 ข้อ
ประโยชน์
คะแนน 2 : มีก ารดํ า เนิ น การ
3 ข้อ
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท่เี ชื่อถือได้และ คะแนน 3 : มีก ารดํ า เนิ น การ
รวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 4 ข้อ
3. มีก ารสร้า งเครือ ข่ า ยเผยแพร่ ผ ลงานวิจ ัย และงาน
สร้า งสรรค์ไ ปยัง ผู้เ กี่ย วข้อ งทัง้ ภายในและภายนอก
สถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุ นความร่วมมือระหว่าง
นักวิจยั กับองค์การภายนอกสถาบันเพื่อการนํ าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์
5. มี ก ลไกสนั บ สนุ นการจดสิ ท ธิ บ ั ต รการซื้ อ ขาย
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจยั หรือสิง่ ประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจยั
เจ้าของผลงาน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของ คะแนน 1 : อยู่ระหว่าง 1-54,999
บาท
สถาบันจัดสรรให้กบั อาจารย์ประจําและนักวิจยั + ที่
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ได้รบั จากภายนอกสถาบัน คะแนน 2 : 55,000.-บ า ท -79,999
บาท
คะแนน 3 : มากกว่ าหรือเท่ ากับ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
80,000 บาท

การคํานวณ
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2.7 จํ า นวนผลงานวิ จ ั ย และ ชิน้ งาน
งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รบั การ
จดทะเบีย นทรัพย์สินทาง
ปญั ญาหรืออนุ สทิ ธิบตั รใน
รอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา

2.3 เงินสนับสนุ นงานวิจยั และ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

1

1

67,138,394/157 17,329,029/154=
112,526
= 427,633.082

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
2,073,442/157 = 5,139,770/154
2.2 เงินสนับสนุ นงานวิจยั และ
งานสร้ า งสรรค์ ภ ายใน
13,206.64
=33,375.13
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

ตัวบ่งชี้

คะแนน 1 : อยู่ระหว่าง 1-19,999
บาท
คะแนน 2 : 20,000.-บ า ท -29,999
บาท
คะแนน 3 : มากกว่ าหรือเท่ ากับ
30,000 บาท

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และ
งาน
สร้างสรรค์ของสถาบันจัดสรรให้กบั อาจารย์ประจํา
และนักวิจยั ในปี การศึกษานัน้
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ในปี การศึกษานัน้

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท่ี คะแนน 1 : อยู่ระหว่าง 1-34,999
บาท
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ได้รบั จากภายนอกสถาบัน
คะแนน 2 : 35,000.-บาท-49,999.
ในปี การศึกษานัน้
บาท
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
คะแนน 3 : มากกว่ าหรือเท่ ากับ
ในปี การศึกษานัน้
50,000 บาท
(ไม่นับรวมอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั ทีล่ าศึกษาต่อ)
คะแนน 1 : จํานวน 1 ผลงาน
คะแนน 2: จํานวน 2 ผลงาน
คะแนน 3: จํ า น ว น ตั ้ ง แ ต่ 3
ผลงาน ขึน้ ไป
1) ไม่นับรวมกรณีอยู่ระหว่าง
การยื่นจดทะเบียน
2) ไม่นบั การจดลิขสิทธิและการ
์
จดเครื่องหมายการค้า

หมายเหตุ

การคํานวณ
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2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่ได้รบั ทุนทําวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

%
#25*100/149
=16.78D25*IV/0
!
11*100/154
=7.14

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
57*100/157
95*10/154=61.69
4.4 2.1 ร้ อ ยละของงานวิจ ัย และ ร้อยละ
งานสร้ า งสรรค์ ท่ี ตี พิ ม พ์
= 36.31
เผยแพร่ ได้ร ับการจด
ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ั ญา หรือ นํ า ไปใช้
ปญ
ประโยชน์ ทัง้ ในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

ตัวบ่งชี้

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที่
ได้รบั ทุนทําวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบันปี การศึกษานัน้ x100
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ในปี การศึกษานัน้

จํานวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั
ตีพมิ พ์ เผยแพร่ ได้รบั การจดทะเบียน
ั
ทรัพย์สนิ ทางปญญา
หรือนําไปใช้
ประโยชน์ทงั ้ ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
X100
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั

การคํานวณ

1) ไม่ นั บ รวมอาจารย์ แ ละ
นักวิจยั ทีล่ าศึกษาต่อ
2) ไม่ นั บ ซํ้ า แม้ ว่ า อาจารย์
ประจําหรือนักวิจยั ท่านนัน้ จะ
ได้ ร ับ ทุ น วิจ ัย หลายครัง้ ในปี
การศึกษานัน้ ๆ

สมศ.
คะแนน 1 : ร้อยละ 1 - ร้อยละ
19
คะแนน 2 : ร้อยละ 20 - ร้อยละ
29
คะแนน 3 : ม า ก ก ว่ า ห รื อ
เท่ากับร้อยละ 30
สกอ.
คะแนน 1 : ร้อยละ 1 - ร้อยละ
29
คะแนน 2 : ร้อยละ 30 - ร้อยละ
39
คะแนน 3 : ม า ก ก ว่ า ห รื อ
เท่ากับ ร้อยละ 40
(จํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า และ
นักวิจยั ไม่นับรวมอาจารย์และ
นักวิจยั ทีล่ าศึกษาต่อ)
คะแนน 1 : ร้อยละ 1-34
คะแนน 2 : ร้อยละ 35-49
คะแนน 3 : ร้อยละ 40 ขึน้ ไป

หมายเหตุ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิ ชาการแก่สงั คม
มีร ะบบและกลไกในการ มี/ไม่มี
5.1
บริ ก ารทางวิ ช าการแก่
สัง คมตามเป้ า หมายของ
สถาบัน

4.5 2.6 ร้อ ยละของบทความวิจ ัย ร้อยละ
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร อ้ า ง อิ ง
(Citation) ใน refereed
journal หรือในฐานข้อมูล
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
น า น า ช า ติ ต่ อ อ า จ า ร ย์
ประจํา
มี
มี

มี

107*100/154=
69.48

มี

58*100/157 =
36.94

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
%
53*100/149 =
19*100/154=
2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
35.57
12.34
ได้รบั ทุนทําวิจยั หรืองาน
สร้ า งสรรค์ จ ากภายนอก
สถาบันต่ อจํานวนอาจารย์
ประจํา

ตัวบ่งชี้

1) ไม่ นั บ ร วม อา จา รย์ แ ละ
นักวิจยั ทีล่ าศึกษาต่อ
2) ไม่ นั บ ซํ้ า แม้ ว่ า อาจารย์
ประจําหรือนักวิจยั ท่านนัน้ จะ
ได้ ร ับ ทุ น วิจ ัย หลายครัง้ ในปี
การศึกษานัน้ ๆ
คะแนน 1 : ร้อยละ 1 - ร้อยละ
14
คะแนน 2 : ร้อยละ 15 - ร้อยละ
19
คะแนน 3 : มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 20
(นับจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั ทัง้ หมดรวมผู้ที่ลาศึกษา
ต่อ)

คะแนน 1 : ร้อยละ 1-24
คะแนน 2 : ร้อยละ 25-39
คะแนน 3 : ร้อยละ 40 ขึน้ ไป

หมายเหตุ

1. มีก ารจัด ทํา นโยบาย แผนกลยุท ธ์ และแผน คะแนน 1 : มีก ารดํ า เนิ น การ
ดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
ไม่ครบ 3 ข้อแรก
2. มีค ณะกรรมการ คณะทํ า งานหรือ หน่ ว ยงาน คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3--4
ดําเนิ นการให้บริการทางวิช าการแก่สงั คมตามแผนที่
ข้อแรก
กําหนด

จํานวนบทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ X100
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ทัง้ หมด

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที่
ได้รบั ทุนทําวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน
x100
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ในปี การศึกษานัน้

การคํานวณ
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รายละเอียด

5.2 3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ให้บ ริก ารทางวิช าการแก่
สังคม เป็ นที่ปรึกษา เป็ น
กรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์
ภายนอกสถาบั น เป็ น
ก ร ร ม ก า ร วิ ช า ก า ร
ก ร ร ม ก า ร วิ ช า ชี พ ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
น า น า ช า ติ ต่ อ อ า จ า ร ย์
ประจํา

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
51)
52)
มี
มี
3. มีก ารกํ า หนดหลัก เกณฑ์แ ละหรือ ระเบีย บในการ
ให้บริการวิชาการแก่สงั คม
มี
มี
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนทีก่ าํ หนด
มี
มี
5. มีการนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทาง
วิชาการแก่สงั คม
มี
มี
6. มีการจัดทํ าแผนการเชื่อมโยงและบู รณาการ การ
บริการทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรียน การสอน หรือ
การวิจยั หรือการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มี
มี
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนํ าผลการประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่าง
การบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับภารกิจอื่นๆ ของ
สถาบัน
ร้อยละ 91*100/149 =
จํานวนอาจารย์ทเ่ี ป็ นทีป่ รึกษา เป็ น
61.07
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็ นกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ X100
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด
คะแนน 1 : อยู่ระหว่ างร้อยละ
1-ร้อยละ 14
คะแนน 2 : ร้อยละ 15 - ร้อย
ละ 24
คะแนน 3 : ม า ก ก ว่ า ห รื อ
เท่ากับร้อยละ 25

คะแนน 3 : มีก ารดํ า เนิ น การ
อย่างน้อย 5 ข้อ
แรก

หมายเหตุ
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5.4

ร้อ ยละของระดับความพึง ร้อยละ
พอใจของผูร้ บั บริการ

-

-

94
85.6
89
-

90.2

หมายเหตุ

คะแนน 1 : อยู่ ระหว่ างร้อยละ
1-ร้อยละ 19
คะแนน 2 : ร้อยละ 20 - ร้อยละ
29
คะแนน 3 : ม า ก ก ว่ า ห รื อ
เท่ากับร้อยละ 30
1) นั บ เ ฉ พ า ะ อ า จ า ร ย์ ที่
ปฏิ บ ั ติ ง านจริ ง ไม่ นั บ รวม
อาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อ
2) โครงการใดมีกจิ กรรมย่อย
แทรกอยู่ ใ ห้นั บ กิจ กรรมย่ อ ย
แทนการนับโครงการได้
1. ขัน้ ตอนความพึงพอใจด้านกระบวนการขัน้ ตอนการ คะแนน 1 : ร้อยละ 65-ร้อยละ
ให้บริการ
74
คะแนน 2 : ร้อยละ 75-ร้อยละ
2.ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
84
3.ระดับความพึงพอใจด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
คะแนน 3 : มากกว่าหรือเท่ากับ
4.ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ร้อยละ 85
5.ระดับความพึงพอใจต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
เป็ นเตือนสติสงั คม
6.ระดับความพึงพอใจต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
ชีน้ ําสังคม
7.ระดับความพึงพอใจต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
ตอบสนองความต้องการของสังคม

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
สกอ. สมศ.
51)
52)
5.3 3.1 ร้อ ยละของกิจ กรรมหรือ ร้อยละ 329*100/149 =
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความ
โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง
220.81
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
วิ ช า กา รแ ละวิ ช า ชี พ ที่
x100
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ตอบสนองความต้อ งการ
และนานาชาติ
พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
จํานวนอาจารย์ประจํา
ความเข้ ม แข็ ง ของสั ง คม
ชุมชน ประเทศชาติ และ
น า น า ช า ติ ต่ อ อ า จ า ร ย์
ประจํา

ตัวบ่งชี้
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มี

มี/ไม่มี

3.4 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของ บาท/คน 11,555,003*100
สถาบั น ใ น ก า ร บ ริ ก า ร
/149 =
วิช าการและวิช าชีพ เพื่อ
7,755,035.57
สังคมต่ออาจารย์ประจํา

มี

มี/ไม่มี
มี

มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
มี
มี
3.3 มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู้ แ ล ะ มี/ไม่มี
ประสบ การณ์ จ ากกา ร
บริการวิชาการและวิชาชีพ
มี,uม่
มี
มาใช้ ใ นการพั ฒ นาการ มี/ไม่มี
เรี ย นการสอน และการ
วิจยั
มี/ไม่มี
มี
มี

ตัวบ่งชี้

คะแนน 1 : จํานวน 1 ข้อ
คะแนน 2 : จํานวน 2 ข้อ
คะแนน 3 : จํ า นวนตั ้ง แต่ 3
ข้อขึน้ ไป

6. มีการจัดทํ าแผนการเชื่อมโยงและบู รณาการ การ
บริการทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรียน การสอน หรือ
การวิจยั หรือการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
(2) มีการนํ าความรู้และประสบการณ์ จ ากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1
โครงการ
(3) มีการนํ าความรู้และประสบการณ์ จ ากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการวิจยั อย่างน้อย 1 โครงการ
(4) มีการนํ าความรู้และประสบการณ์ จ ากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั
อย่างน้อย 1 โครงการ
(5) มีการบูรณาการการจัดการเรีย นการสอนกับ การ
วิ จ ั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ/วิ ช าชี พ อย่ า งน้ อ ย 1
โครงการ
ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมในปี
การศึกษานัน้
จํานวนอาจารย์ประจําในปี การศึกษานัน้

118

(ไม่นับรวมอาจารย์ท่ลี าศึกษา
ต่อ)

คะแนน 1 : อยู่ระหว่าง 1-4,999
บาท
คะแนน 2 : 5,000.-บ า ท -7,499
บาท
คะแนน 3 : ม า ก ก ว่ า ห รื อ
เท่ า กับ 7,500
บาท

หมายเหตุ

การคํานวณ
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ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
หมายเหตุ
สกอ. สมศ.
51)
52)
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรม
มีร ะบบและกลไกในการ มี/ไม่มี
6.1
มี
มี
1. มีการกําหนดนโยบายที่ช ัดเจนปฏิบตั ิได้ และมี คะแนน 1 : มีก ารดํ า เนิ น การ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก
แผนงานรองรับ
ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
มี
มี
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์ คะแนน 2 : มีก ารดํ า เนิ น การ
3 ข้อแรก
สอดคล้องกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอย่าง คะแนน 3 : มีก ารดํ า เนิ น การ
ต่อเนื่อง
อย่างน้อย 4 ข้อ
มี
มี
3. มีการบูรณาการงานด้านทํานุ บํารุงศิลป- วัฒนธรรม
แรก
กับภารกิจด้านอื่นๆ
มี
มี
4. มีการส่งเสริมการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรมการจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ
การจัด สรรงบประมาณสนับสนุ น อย่ างพอเพียงและ
ต่อเนื่อง
ไม่มี
ไม่มี
5. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และมีผลงานเป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ไม่มี
ไม่มี
6. มีการเผยแพร่ และบริการด้ านศิล ปวัฒนธรรม ใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดง
ผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่างๆ มีความ
ร่วมมือในการให้การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
สังคมในระดับต่างๆ

ตัวบ่งชี้
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิ มี/ไม่มี
7.1
บาล ในการบริหารจัดการ
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ผ ลั ก ดั น
สถาบั น ให้ แ ข่ ง ขั น ได้ ใ น
ระดับสากล

4.2 ร้อ ยละของค่ า ใช้จ่ ายและ
มู ล ค่ า ที่ใ ช้ ในการอนุ ร ักษ์
พั ฒ นา และสร้ า งเสริ ม
เอกลัก ษณ์ ศิล ปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
งบดําเนินการ

%

มี
1 ครัง้

มี
1 ครัง้

4,518,804*100/ 2,754,562*100/
35,449,749.89= 43,171,600=6.38
12.75

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
%
63*100/798 = 50*100/715=6.99
4.1 ร้ อ ย ละ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร /
7.89
กิ จ กรรมในการอนุ ร ั ก ษ์
พัฒ นา และสร้า งเสริม
เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ จํ า น ว น
นักศึกษา

ตัวบ่งชี้

คะแนน 1 : ร้อยละ 1 -1.4
คะแนน 2 : ร้อยละ 1.5 -1.9
คะแนน 3 : ตัง้ แต่รอ้ ยละ 2 ขึน้
ไป
(จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาคิ ด เฉพาะ
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
เท่านัน้ )
คะแนน 1 : 0.01-0.49 % ของ
งบดําเนินการ
คะแนน 2 : 0.5-0.99 % ของ
งบดําเนินการ
คะแนน 3 : ตัง้ แต่ 1 % ของ
งบดํา เนิน การขึ้น
ไป
(นับเฉพาะโครงการทีไ่ ม่มกี าร
เรี ย กเก็บ เงิน ใดๆ
จาก
ผูร้ บั บริการ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรกั ษ์
พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
X 100
และวัฒนธรรมในปี การศึกษานัน้

1. สภาสถาบัน มีบ ทบาทสํา คัญ ในการกํ า หนดทิศ ทาง คะแนน 1 : มี ก า ร
ดํ า เนิ น การไม่
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบัน
ครบ 4 ข้อ
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจ คะแนน 2 : มีการดําเนินการ
หลักของสถาบันมากกว่าปี ละ 2 ครัง้
4 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงินทีเ่ กิดขึน้
ในการทีอ่ าจารย์ประจําของสถาบันได้ใช้
เพื่อการอนุรกั ษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
X 100
เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ในปี การศึกษานัน้
งบดําเนินการในปี การศึกษานัน้

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
ปกติเต็มเวลาเทียบเท่าในปี การศึกษานัน้

หมายเหตุ

การคํานวณ
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111

990
390
33
,uมี

ครัง้

ร้อยละ

ร้อยละ

วัน

มี/ไม่มี

มี

3

90

90

1

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

3 วัน

3 วัน

,u,uมี

รายละเอียด

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
51)
52)

5.1 ระดั บ คุ ณ ภาพของสภา มี/ไม่มี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
มี/ไม่มี

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ

4) มีการประชุมสภาสถาบัน/กลุ่มสาขาอย่างตํ่าร้อยละ 80
ของแผน
5) มีกรรมการสภาสถาบัน/กลุ่มสาขา เข้าประชุมโดย
เฉลีย่ อย่างตํ่าร้อยละ 80
6) มีการส่งเอกสารให้กรรมการสภาสถาบัน/ กลุ่มสาขา
ก่อนประชุมโดยเฉลีย่ อย่างตํ่า 7 วัน
7) มีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/

3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างตํ่า ร้อยละ 80
ของแผน ในการประชุมแต่ละครัง้ มีกรรมการเข้าร่วมโดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้
กรรมการสภาสถาบันอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดให้มกี ารประเมินผลงานของอธิการบดี
หรือผู้บริหารสูงสุ ดตามหลักเกณฑ์
ที่ตกลงกัน ไว้
ล่วงหน้า
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
ส่ง เสริม การบริห ารงานโดยใช้ห ลัก ธรรมาภิบ าลทัว่ ทัง้
องค์กร
1) กรรมการสภาสถาบัน/กลุ่มสาขา เปิ ดโอกาสให้มกี าร คะแนน 1 : มี ก า ร
ดําเนินการ 1ตรวจสอบการดําเนินงาน
3
ข้อ
2) สภาสถาบัน/กลุ่มสาขา มีส่วนร่วมในการกําหนดและ
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ และให้ขอ้ สังเกตที่มี คะแนน 2 : มีการดําเนินการ
4 ข้อ
นัยสําคัญ
3) สภาสถาบัน/กลุ่มสาขา ติดตามผลการดําเนินงานที่ คะแนน 3 : มีการ
ดําเนินการ
สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอย่างครบถ้วน มากกว่า
ตัง้ แต่ 5 ข้อขึน้
ปี ละ 2 ครัง้
ไป

การคํานวณ
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มี/ไม่มี

7.3 5.2 มี ก า ร พั ฒ น า สถ า บั น สู่
องค์การเรียนรู้

7.2

มี/ไม่มี

รายละเอียด

มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี

มี

มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี

มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
51)
52)

ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารทุก
ระดับของสถาบัน

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จ ของการจัดการ
ความรู้

กลุ่มสาขา โดยมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนและตกลงกันไว้
ล่วงหน้า
1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็ นระบบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริหารดําเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้
ศัก ยภาพภาวะผู้นํ า ที่มีอ ยู่ โ ดยคํ า นึ ง ถึง ประโยชน์ ข อง
สถาบันและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั งิ าน
ของผูบ้ ริหารทีช่ ดั เจนและเป็ นทีย่ อมรับ ในสถาบัน
4. มีก ารจัด ทํา แผนและกลไกการพัฒ นาศัก ยภาพของ
ผู้บริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผน
อย่างครบถ้วน
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่ง
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เ ผยแพร่ใ ห้
ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีก ารดํ า เนิ น การตามแผนจัด การความรู้ และประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. มีก ารดํา เนิ น การตามแผนจัด การความรู้และประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

การคํานวณ

คะแนน 1 : มี ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร
ไม่ครบ 3 ข้อ
แรก
คะแนน 2 : มี ก า ร
ดําเนินการ 3
ข้อแรก
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
อย่างน้ อย 4 ข้อ
แรก

คะแนน 1 : มี ก า ร
ดําเนินการ ไม่
ครบ 3 ข้อแรก
คะแนน 2 : มี ก า ร
ดําเนินการ 3
ข้อแรก
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

หมายเหตุ
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7.4

รายละเอียด

มีร ะบบและกลไกในการ
บริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
เพื่อ พัฒ นา และธํา รง
รั ก ษ า ไ ว้ ใ ห้ บุ ค ลา ก ร มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ห รื อ นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น
วิชาการ ทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

มี
มี

มี
มี

มี/ไม่มี

141*100/157
=89.81

145*100/149 =
97.32

%

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็ น
รูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็ น
การส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน เช่น การสรรหา
การจัดวางคนลงตําแหน่ ง การกําหนดเส้นทางเดินของ
ตําแหน่ ง การสนับสนุ นเข้าร่วมประชุม ฝึ กอบรม และหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทัง้ การ
พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ

จํานวนอาจารย์ประจําทีเ่ ข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทัง้
ในและต่างประเทศในปี การศึกษานัน้ x100
จํานวนอาจารย์ประจําในปี การศึกษานัน้

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
51)
52)
ไม่มี
ไม่มี
5. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นา
กระบ วนกา รจั ด ก ารคว ามรู้ ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว นห นึ่ งขอ ง
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้

1) ไม่ นั บ รวมอาจารย์ ท่ี ล า
ศึกษาต่อ
2) ไม่นับซํ้าแม้ว่าอาจารย์ผู้
นัน้ จะเข้าร่วมประชุมวิชาการ/
นําเสนอผลงานหลายครัง้
คะแนน 1 : มี ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร
ไม่ครบ 3 ข้อ
แรก
คะแนน 2 : มี ก า ร
ดําเนินการ 3 4 ข้อแรก

คะแนน 1 : ร้อยละ 1 - 39
คะแนน 2 : ร้อยละ 40 - 59
คะแนน 3 : ม า ก ก ว่ า ห รื อ
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ
60

หมายเหตุ
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144

7.5

รายละเอียด

ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ
ฐานข้อ มูล เพื่อการบริหาร
การเรียน การสอน และ

5.11 ร้อยละของบุคลากรประจํา
สายสนับสนุ นที่ได้รบั การ
พัฒนาความรู้ และทักษะ
ในวิช าชีพ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

มี/ไม่มี

มี
มี

มี
มี

คะแนน 1 : ร้อยละ 1 - 54
คะแนน 2 : ร้อยละ 55 - 79
คะแนน 3 : ม า ก ก ว่ า ห รื อ
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ
80

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
อย่างน้ อย 5 ข้อ
แรก

หมายเหตุ

1) จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ส า ย
ส นั บ ส นุ น ทั ้ ง ห ม ด ใ น ปี
การศึก ษานั น้
นั บ รวม
บุคลากรทีล่ าศึกษาต่อด้วย
2) ไม่ นั บ ซํ้ า แม้ว่ า จะได้ ร ับ
การพัฒนาหลายครัง้
1. มี น โยบายในการจั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การ คะแนน 1 : มี ก า ร
ตัดสินใจ
ดําเนินการ ไม่
ครบ 2 ข้อแรก
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
51)
52)
มี
มี
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี และสร้าง
บรรยากาศที่ ดี ใ ห้ บุ ค ลากรทํ า งาน
ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
มี
มี
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุ นบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้มี
โอกาสประสบความสํา เร็จ และก้า วหน้ า ในอาชีพ อย่ า ง
รวดเร็วตามสายงาน
ไม่มี
มี
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ทุกระดับ
อย่างเป็ นระบบ
ไม่มี
ไม่มี
6. มีการนํ าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดขี น้ึ
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุ นทีไ่ ด้รบั
%
131*100/155 =
53*100/153
84.52
=34.64
การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในปี การศึกษานัน้ x100
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ในปี การศึกษานัน้
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7.6

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

ระดับ ความสํา เร็จ ในการ
เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
บุ ค คลภายนอกเข้ า มามี
ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา

การวิจยั

รายละเอียด

มี/ไม่มี

มี
มี

ไม่มี

มี
มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
51)
52)
หมายเหตุ

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบ
เครือข่ายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
รูปแบบมาตรฐานทีก่ าํ หนด
1. มีก ารเปิ ด เผยข้อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชน อย่ า ง คะแนน 1 : มี ก า ร
โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสารสิง่ พิมพ์ เว็บไซต์
ดําเนินการ ไม่
นิทรรศการ
ครบ 3 ข้อแรก
2. มีร ะบบการรับ ฟ งั ความคิด เห็น ของประชาชน ผ่ า น คะแนน 2 : มี ก า ร
ช่องทางทีเ่ ปิ ดเผยและเป็ นทีร่ บั รู้กนั โดยทัว่ อย่างน้อย 3
ดําเนินการ 3 ช่องทาง
4 ข้อแรก
3. มีก ารนํ า ความคิด เห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบและมีการดําเนินงาน คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
อย่างเป็ นรูปธรรม
ครบทุกข้อ
4. มีทป่ี รึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อย
ปี ละ 2 ครัง้
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน

3. มีก ารประเมินประสิทธิภ าพและความปลอดภัยของ คะแนน 2 : มีการดําเนินการ
ระบบฐานข้อมูล
2 ข้อแรก
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
อย่างน้ อย 3 ข้อ
แรก
5. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล

การคํานวณ
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145

7.8

มีการนําระบบบริหารความ
เสีย่ งมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา

มี/ไม่มี

มี

มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
ร้อยละของอาจารย์ประจํา ผลผลิต
7*100/155=
2*100/157=1.27
7.7
ที่ได้รบั รางวัลผลงานทาง
4.52
วิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวบ่งชี้

1. มีก ารแต่ งตัง้ คณะกรรมการหรือ คณะทํา งานบริห าร
ความเสี่ย ง
โดยมีผู้ บ ริห ารระดับ สู ง และตัว แทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็ นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน โดยผู้บริหารระดับสูง ต้องมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสีย่ ง

จํานวนอาจารย์ประจําทีไ่ ด้รบั รางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
X100
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด

การคํานวณ

คะแนน 1 : ร้อยละ 0.1-ร้อยละ
0.99
คะแนน 2 : ร้อยละ 1-ร้อยละ
1.99
คะแนน 3 : 1. มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 2
และ
2. อย่ างน้ อ ย
ร้อยละ 50 ของ
ผู้ท่ไี ด้รบั รางวัล
ในข้อ 1 เป็ น
รางวัล ด้า นการ
วิจยั
หมายเหตุ กรณีได้ขอ้ 1 แต่
ไม่ได้ขอ้ 2 ถือว่าได้คะแนน
2
(จํ า นวน อา จาร ย์ ป ร ะจํ า
ทัง้ หมดให้ นั บ รวมประจํ า
อาจารย์ แ ละนั ก วิ จ ั ย ที่ ล า
ศึกษาต่อด้วย)
คะแนน 1 : มี ก า ร
ดําเนินการ ไม่
ครบ 3 ข้อแรก
คะแนน 2 : มี ก า ร
ดําเนินการ 3 4 ข้อแรก

หมายเหตุ
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สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

รายละเอียด

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
หมายเหตุ
51)
52)
มี
มี
2. มีการวิเคราะห์และระบุ ปจั จัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
สร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
ครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญ
ของปจั จัยเสีย่ ง
มี
มี
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง โดยแผนดังกล่าว
ต้อ งกํา หนดมาตรการหรือ แผนปฏิบ ัติก ารในการสร้า ง
ความรู้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากร ทุกระดับในด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแก้ไข ลด หรือ
ป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
มี
มี
5. มีก ารสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริห ารความ
มี
มี
เสีย่ ง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ ง โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน
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5.5 ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
การเรียน การสอน และ
การวิจยั

มี
มี
มี
,j ไม่มี
ไม่มี

มี/ไม่มี

มี/ไม่มี

คะแนน/
ระดับ

มี/ไม่มี

9090 90

%

มี/ไม่มี

9

%

มี

มี

มี

มี

มี

90

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
,uมี
มี
5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ มี/ไม่มี
ทีเ่ ชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ
มี/ไม่มี
มี
มี
มี/ไม่มี
มี
มี

ตัวบ่งชี้

: มีการดําเนินการ
1 ข้อ
: มีการดําเนินการ
2 ข้อ
(3) มีการประเมินประสิท ธิภ าพและความปลอดภัย ของ คะแนน 3 : มี ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร
ระบบฐานข้อมูล
ตัง้ แต่ 3 ข้อ ขึ้น
(4) มีการประเมินประสิท ธิภ าพและความปลอดภัย ของ
ระบบฐานข้อ มู ล และประเมิน ความพึง พอใจของผู้ใ ช้
ไป
ฐานข้อมูล
(5) มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล

: มีการดําเนินการ 1-2
ข้อ
: มีการดําเนินการ 3
ข้อ
: มี ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร
ตัง้ แต่ 4 ข้อ ขึ้น
ไป

หมายเหตุ

(1) มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผน กลยุทธ์ คะแนน 1
ของสถาบัน
คะแนน 2
(2) มีแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
(3) มีการวิเคราะห์ ค วามสอดคล้ องของแผนกลยุ ทธ์ ก ับ คะแนน 3
ยุทธศาสตร์ชาติ
(4) แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ น้ อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผน
(5) แผนกลยุทธ์มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตัง้ แต่
ร้อยละ 80 ของแผน
(1) มี น โยบายในการจั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การ คะแนน 1
ตัดสินใจ
คะแนน 2
(2) มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
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มี

มี
มี
มี
ไม่มี

,j มี

มี
มี
มี
ไม่มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
มี
มี
7.9
ระดับความสําเร็จของการ มี/ไม่มี
ถ่ า ย ท อ ด ตั ว บ่ ง ชี้ แ ล ะ
มี
มี
เป้าหมายของระดับองค์กร
มี
มี
สูร่ ะดับบุคคล

ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล คะแนน 1 : มี ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร
ภายในสถาบัน
ไม่ครบ 5 ข้อ
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
แรก
3. มีการกํ าหนดตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายตามพันธกิจ และ คะแนน 2 : มี ก า ร
ดําเนินการ 5 ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
7 ข้อแรก
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหน่ วยงาน ในระดับ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
คณะหรือเทียบเท่ า โดยกํ าหนดเป้ าประสงค์ ข องแต่ ล ะ
ครบทุกข้อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องกับหน่ วยงานให้เชื่อมโยง
กับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน
5. มีก ารยืน ยัน วิส ัย ทัศ น์ แ ละประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ข อง
สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่า
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตาม ตัวบ่งชี้
และเป้าหมายตามคํารับรองของผูบ้ ริหารระดับต่างๆ
7. มีก ารประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้แ ละ
เป้าหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริหาร
ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ
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8.2 5.4 มีการใช้ทรัพยากรภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น
ร่วมกัน

มี/ไม่มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

,j มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ
มีร ะบบและกลไกในการ มี/ไม่มี
มี
มี
8.1
จั ด ส ร ร ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
มี
มี
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงิ น และงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
มี
มี

ตัวบ่งชี้

คะแนน 1 : มีก ารดํ า เนิ น การ
ไม่ครบ 5 ข้อแรก
คะแนน 2 : มีก ารดํ า เนิ น การ
5 - 6 ข้อแรก
คะแนน 3 : มี ก ารดํ า เนิ น การ
ครบทุกข้อ

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของสถาบันให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการ
จัด สรร
และการวางแผนการใช้ เ งิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหาร
สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน
4. มีก ารจัด ทํ า รายงานทางการเงิน อย่ า งเป็ น ระบบ
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
5. มีก ารนํ า ข้อ มูล ทางการเงิน ไปใช้ใ นการวิเ คราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มันคงขององค์
่
การอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ทส่ี ถาบันกําหนด
7. ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง มี ก ารติ ด ตามผลการใช้ เ งิน ให้
เป็ นไปตามเป้าหมาย และนํ าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
1. มีค ณะกรรมการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการการใช้
ทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากร
ของสถาบัน

สกอ. คะแนน 1 :มี ก า ร
ดําเนินการ ไม่ครบ 3 ข้อแรก
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

หมายเหตุ
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รายละเอียด

5.7 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทั ้ ง ห ม ด ต่ อ บาท/คน 121,854,873.33
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา (เต็ ม
*100/155=
เวลาเทียบเท่า)
1301.42

50,899,646.65
/1301.42 =
39,110.85
225,989,465.86

44,484,892/

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดปี งบประมาณนัน้
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในปี งบประมาณนัน้

สินทรัพย์ถาวรในปี งบประมาณนัน้
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในปี งบประมาณนัน้

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
51)
52)
มี
มี
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่ วยงานอื่นใน
สถาบัน
,j มี
มี
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่ วยงานอื่นนอก
สถาบัน
ไม่มี
ไม่มี
5. มีผ ลการประหยัด งบประมาณที่ เ กิ ด จากการใช้
ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

5.6 สินทรัพย์ถาวรต่ อจํานวน บาท/คน
นั ก ศึ ก ษ า ( เ ต็ ม เ ว ล า
เทียบเท่า)

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

คะแนน 3 : มีก ารดํ า เนิ น การ
อย่ า งน้ อ ย 4 ข้ อ
แรก
สมศ. คะแนน 1 :มีดาํ เนินการ 1-2 ข้อแรก
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3
ข้อ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
ตัง้ แต่ 4 ข้อขึน้ ไป
คะแนน 1 : 1 - 64,999 บาท
คะแนน 2 : 65,000-99,999
บาท
คะแนน 3 : 100,000 บาท
คะแนน 1 : >+10% หรือ<10% ของเกณฑ์
มาตรฐาน
คะแนน 2 : 5 - 9.99 % และ 5-(-9.99)% ของ
เกณฑ์มาตรฐาน
คะแนน 3 : (-499) - 4.99 %
ข อ ง เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ปี งบประมาณนัน้

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีใ่ ช้ในระบบห้องสมุด
คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศใน
ปี งบประมาณนัน้

6.9 ค่ า ใช้จ่ า ยทัง้ หมดที่ใ ช้ใ น บาท/คน #22,274,879.79
ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด
*100/1,301.42=
คอมพิ ว เตอร์ และศู น ย์
1,74879.79*100
สารสนเทศต่อนักศึกษา
/DIV/0!

งบดําเนินการในปี งบประมาณนัน้

เงินเหลือจ่ายสุทธิในปี งบประมาณนัน้

การคํานวณ

เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย์
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ในปี งบประมาณนัน้
จํานวนอาจารย์ประจําในปี งบประมาณนัน้

ผลการดําเนิ นการ
(1 ต.ค.51-30 ก.ย.
52)
225989465.86*
100/43171600=
523.47

82,470*100/155
=53.206.45

5.10 งบประมาณสํ า หรับ การ
พั ฒ นาคณาจารย์ ท ั ง้ ใน
ประเทศและต่ า งประเทศ
ต่ออาจารย์ประจํา

บาท/
คน

ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
%
168,523,700*10
5.8 ร้อ ยละของเงิน เหลือ จ่ า ย
สุทธิต่องบดําเนินการ
0/42,544,500=
396.11

ตัวบ่งชี้

X100

คะแนน 1 : 1-4%
ของ
งบดําเนินการ
คะแนน 2 : +5-9 % หรือ >15
%
ของ
งบดําเนินการ
คะแนน 3 : +10-15% ของ
งบดําเนินการ
คะแนน 1 : 1 - 9,999 บาท
คะแนน 2 : 10,000-14,999
บาท
คะแนน 3 : > 15,000 บาท
(นับรวมอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อ)
คะแนน 1 : 1 - 4,499 บาท
คะแนน 2 : 4,500 - 6,999
บาท
คะแนน 3 : > 7,000 บาท

หมายเหตุ

227

149
มี

มี

มี
มี

มี

มี

มี

มี
มี

มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1
มี ร ะ บ บ แ ละ ก ล ไ ก ก า ร มี/ไม่มี
มี
มี
ประกัน คุ ณภาพภายในที่
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
มี
มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา

ตัวบ่งชี้
หมายเหตุ

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ คะแนน 1 : มี ก า ร
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
ดํ า เ นิ น ก า ร
2. มีก ารกํ า หนดนโยบายและให้ค วามสํา คัญ เรื่อ งการ
ไม่ครบ 4 ข้อ
ประกัน คุ ณ ภาพจากคณะกรรมการระดับ นโยบายและ
แรก
ผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบันภายใต้ การมีส่วนร่วมจากภาคี คะแนน 2 : มี ก า ร
ดําเนินการ 4
ทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
ข้อแรก
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
อย่างน้ อย 5 ข้อ
ที่เ กี่ย วข้อ ง และสอดคล้อ งกับ การประเมิน คุ ณ ภาพ
แรก
ภายนอก
4. มีก ารดํ า เนิ น งานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพ
ที่
ครบถ้วน ทัง้ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา (อย่างน้อย
3 ปี นบั รวมปี ทม่ี กี ารติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
6. มีร ะบบฐานข้อ มู ล และสารสนเทศที่ส นั บ สนุ น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกัน ทัง้ ระดับบุคคล
ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีร ะบบส่ ง เสริม การสร้า งเครือ ข่ า ยด้า นการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่ วยงาน ทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
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9.3 7.2 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

มี/ไม่มี
มี
มี
มี

ไม่มี

ไม่มี

มี
มี
มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

มี

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
รายละเอียด
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
สกอ. สมศ.
51)
52)
มีร ะบบและกลไกการให้ มี/ไม่มี
9.2
มี
มี
ความรู้และทักษะด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ก่
มี
มี
นักศึกษา
มี
มี

ตัวบ่งชี้
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ ไม่ครบ 4 ข้อแรก
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 4 - 5 ข้อแรก
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ
อย่างน้อย 6 ข้อแรก

1. มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานํ าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนา
คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
5. นัก ศึก ษาสร้า งเครือ ข่า ยการพัฒ นาคุ ณ ภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีร ะบบติ ด ตามประเมิน ผลการประกัน คุ ณ ภาพใน
กิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในส่วนที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีก ารนํ า ผลการประเมิน ไปพัฒ นากระบวนการให้
ความรู้ แ ละกลไกการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพที่
เกีย่ วข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1. มีก ารดํ า เนิ น การตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระดับกลุ่มสาขา และ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง
• ระดับคณะ
• ระดับกลุ่มสาขา
• ระดับสถาบัน

คะแนน 1 : มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก
คะแนน 2 :มีการดําเนินการ 3 ข้อแรก
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ อย่างน้อย 4 ข้อแรก

หมายเหตุ
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151

รายละเอียด

มี
มี

มี
มี

(2) มีก ารกํ า หนดมาตรฐานและตัว บ่ ง ชี้ ข องสถาบัน ที่
สอดคล้อ งกับ มาตรฐานการศึก ษาระดับอุ ด มศึก ษาและ
เอกลักษณ์ ของสถาบันครอบคลุมปจั จัยมีผลต่อคุณภาพ
อย่างครบถ้วน ทัง้ ปจั จัยนําเข้า กระบวนการจัดการศึกษา
และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
และเทียบระดับ (Benchmarking)

(1) มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
51)
52)
มี
มี
2. มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในโดย
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ กลุ่มสาขาและ
สถาบัน
มี
มี
• ระดับกลุ่มสาขา
มี
มี
• ระดับสถาบัน
มี
มี
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ต่ อหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด
มี
มี
4. มีก ารนํ า ผลการประเมิน ไปใช้ ใ นการปรับ ปรุ ง การ
ดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ไม่มี
ไม่มี
5. มีน วัต กรรมด้า นการประกัน คุ ณ ภาพ
ที่
หน่ วยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทําแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี เพื่อการ
เป็ น แหล่ ง อ้ า งอิง ให้ก ับ หน่ ว ยงาน
กลุ่ ม สาขาและ
สถาบันอื่นๆ
• หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
• กลุ่มสาขาอื่นๆ
• สถาบันอื่นๆ

7.1 มีร ะบบและกลไกในการ มี/ไม่มี
ประกัน คุ ณ ภาพภายในที่
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภาพการศึก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่อง

สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ
1-2 ข้อ
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ
3 ข้อ
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ ตัง้ แต่ 4 ข้อขึน้ ไป
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สกอ. สมศ.

ตัวบ่งชี้

รายละเอียด

ผลการดําเนิ นการ ผลการดําเนิ นการ
หน่ วยนับ (1 ต.ค.50-30 ก.ย. (1 ต.ค.51-30 ก.ย.
การคํานวณ
51)
52)
มี
มี
(3) มีก ารดําเนิ นงานด้านการประกันคุ ณภาพที่ส มบูร ณ์
ประกอบด้วย การพัฒนาคุ ณ ภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมินคุณ ภาพอย่ างต่ อเนื่องเป็ น
ประจําทุกปี
ไม่มี
ไม่มี
(4) มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยได้รบั การ
สนับสนุ นจากต้นสังกัด และการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพจากทุกภาคี ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ไม่มี
ไม่มี
(5) มีก ารนํ า เอาผลจากการประเมิน คุ ณ ภาพภายในมา
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม พันธกิจให้เกิดผลดี
หมายเหตุ
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